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OKESUND 
Bill Lee satter spratt pa WLOL-FM 

Sedan Bill Bee kom till WLOL-PM i Minneapolis/St Paul har stationen sta- 
digt okat i popularitet. Foto: Kenneth Andersson 

Radio Carolien 

Den illegala 

fami1jeradion 

med tillstand 



Entr&i till WLOL-EM. Stationen hade nyligen flyttat in i nybyggda lokaler. 
Livestudion narraast, bortom den tva andra studios. 
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3 i'll Leo st jar n a,, i Minneapolis. 

Vi stdrtar nu en ny serie pd fyra reportage frdn USA. Kenneth Andersson har 
intervjuat Bill Lee i Minneapolis, Jack Armstrong i .Los Angeles och Sandy 
Louie i Seattle. Lars Lundeberg har besokt stationer i New York och Los Ange¬ 
les samt varit en vecka pd WLNG. Ni kommer att fd mdnga inblickar bakom kulis- 
serna. Foljande intervju gjorde Kenneth Andersson i Minneapolis den 28 Sep¬ 
tember 1984. Bor oversMttning och bearbetning stdr James Mollan. ~ V 

TvillingstMderna Minneapolis och St Paul har i radiokretsar alltid varit det 
samma som WCCO-AM. Den stora mellanvdgsstationen med de fina anorna har haft 
overlMgset flest lyssnare i regionen. Forst kom V/CCO-AM, sedan ingenting och 
darefter alia andra stationer. 

Under 1984 skakades radiobranschen om i Minneapolis/St Paul. FM-uppkonlingen 
WLOL kapade dt sig allt fler lyssnare, blev nast popularaste station och tog 
in en del av WCCO-AM:s forsprang. Mellanvdgsmogulen halkade till och med under 
20 procent av lyssnarsiffrorna. Bakom WL0L:s uppgdng star framst morgonvardar- 
na Hines och Berglund och vilde Bill Lee pd eftermiddagar mellan kl 16 och 20. 

Alskad och hatad 

Atskilliga lyssnare blev sakert chockade nar Bill Lee borjade pH WLOL-FM. De 
var vana vid den betydligt lugnare Bob Blain, som pd sitt korrekta satt annon- 
serade skivorna och noga aktade sig for att prata i dem. NMsta dag, nar just 
1984 borjat, sitter Bill Lee i studion. Han pratar mycket snabbare, rimmar r 
slkttger in ljudeffekter inte bara mellan ldtarna utan Mven i dem och till och 
med sjunger med i skivorna. "Ar manniskan galen? "Vad har vi gjort fdr 
att fortjana denna vilding i v&r radio? 1984 skulle ju vara Big Brothers &r , 
men istallet fick vi Big Mouth." S& tankte antagligen Bob Blains storsta fans. 

- Jag fick. m^nga telefonsamtal nar jag borjade, berattar Bill Lee.Linjerna var 
fullbelagda och dtta av tio alskade vad jag gjorde, men det farms alltid tv& 
av tip7som sa "vad gbr du med min radiostation, du ar forfarlig, och sluta upp 
med att sjunga i skivorna. Jag hatar det." hi..:-; 

Hatsamtalen ebbade ut efter de tvi. forsta.m&nadema. Majoriteten av lyssnarna 
var mycket positiva. En hel del menade att Bill var det basta som hant j-radion 
sedan mediet uppfanns. 

-Folk smickrade mig ordentligt, och det gor de fortfarande. Fast jag skramde 
ivag n&gra eftersom det aldrig har funnits n&gon s4 hogljudd som jag, och jag 
Mr and& nedtonad jamfort med tiden p& KFRC-AM. Jag ar inte lika hogenergisk he^ 
la tiden som jagvar dar. 

Sankt tempot 

Den lite lugnare hit-musiken p& WLOL-FM har bidragit till att Bill sankt. sitt 
tempo sedan-sejouren i San Francisco. Han anpassar sig hela tiden till de ski- 
vor han spelar i sina program. Skillnaden mot Bob Blains satt att gora program 
p§. var dock markant. Bill kande sig lite ilia till mods nar han kom och tog b- 
ver Bobs pass. Bob slutade inte p§. stationen utan fick flytta pa sig till pas- 
set mellan kl 12 och 16. Bill markte att Bob var sur p& honom och inte tyckte 
om hans DJ-stil. 

Discjockeyn som tidigare hade passet mellan 12 och 16 fick sluta i etem. Han 
hette Jay Philpott och fick stanna kvar sex m&nader pd V/LOL-FM och jobba med 
olika saker. Stationsledningen avskedar ogarna personal utan forsoker beh&lla 
den s& lange det g&r. 

- Det ar den sortens stalle dar du kan stanna i flera dr om du vill. Det beror 
till stbrsta delen pd chefen Doyle Rose. Han tog over och fick fart pd WLOL-FM 

personalen trivs pd radiostationen och stannar ocksa kvar lange. Discjockeyar- 
na har en hog medeldlder for att vara pd en Top 40-station. Tack Hammer ar 46 
dr, Bob Blain 42, Buddy Hollies 36, Phil Houston och Bill Lee 33 och yngst Mr 
Karen Wung med sina 26 dr. 
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~ De ar mycket trevliga manniskor att arbeta med, och alia ar professionella, 
sager Bill. Personalen pa armonsavdelningen ar ocksi trevlig, och det ar ovan- 
ligt. Traditionellt brukar inte folk frin annons- och programavdelningen kom- 
ma si val overens med varandra. Pi den har stationen ar personalen pa annons- 
avdelningen trendigare an vi discjockeys. DJ-arna ar har myeket aldre an nor- 

mait for en Top-40 station; 

Popular! par_pi morgnar 

WLOL-FM borjar pi. morgonen med Hines och Berglund. Bob Berglund ar nyhetsman 
och har tidigare jobbat pi ett par nystartade radiostationer i Minneapolis/St 
Paul. John Hines har vafit pi KSTP-PM (som tavlar om andraplatsen i regionen 
med WLOL-FM) och jobbat med TV. Be bida strilade samman pi WLOL-FM for ungefar 
tvi ir sedan. Deras forsta lyssnarsiffror var elandiga, men si steg ,:siff rorna 
i taket under den andra matperioden. Vid ett tillfalle fick de 'll procent av 
lyssnarskaran i omridet, vilket ar mycket hogt. . J / 

Klockan 9 "tar programchef Tack Hammer over mikfofonen. Han ar veteran och har 
jobbat med radio i' Minneapolis/St Paul de senaste 25 iren. Tack bdrjade sin rja 
diobana i slutet av 50-talet tillsammans med Doctor Don Rose pi WEBC i Duluth; 
Dr Don hade morgonpasset och Tack middagspass'et. Tadk Var ocksi programchef pi 
WEBC. Han flyttade frin Duluth och har sedan dess avverkat KRSI, KDWB och KQRS 
innan han hamnade pi WtOL-PM. 

- Tack Hammer kah Minneapolis/St Paul pi sina fem fingrar. Han har varit oyer- 
allt odh upplevt hela radioutvecklingen frin 50-talet} Top 40-iren, de ~ s'fora 
iren med heavy metal och LP-rockradio. 

Monkees levde_rovare 

Pi 60-talet fick Tack det tveksamma nojet att ta hand om popgruppen the Monke¬ 
es (USA:s svar pi the Beatles under en kort och framgingsrik period) nar den 
,kom till Minneapolis. Tack hade re;serverat den oversta viningen pi ett hotell 
for popartisterna. Tyvarr uppforde de sig som "riktiga tuffa pop-musiker pi ho_ 
tell" genom att riva ner gardfner, kasta champagneflaskor pi varandra och i 
storsta allminhet vanda upp och' ner pi stallet. En riktig rojarfesti 

- Tack berattade for mig att 1966 var di det verkligen var spannande att vara 
programchef. Jag sa namligen till honom att vore det. inte harligt om radion •var 
som di, om den var riktigt tokig och galen. Kommer du inte ihig Tack, for du 
ar antagligen den enda har' som kan komma ihig si lingt tillbaka. Han svarade 
att "ja, det var ganska vilt". 

Tack kanner alia inom skiv- och nojesbranschen i Minneapolis. Han ordnar for- 
delaktiga avtal pi‘ konsertbiljetter och annat som WLOL-EM lottar ut bland sina 
lyssnare. 

Bob Blain ar ocksi en veteran pi radiomarknaden i Minneapolis. Han arbetade i 
minga ir pi KDWB-AM nar den var stor och hade Buzz Bennett som programchef. 

Frin botten till toppen 

Bob Blain foljs av Bill lee klockan 16 och Phil Houston klockan 20. Phil har 
ett pass pi tre timmar. Han var tidigare morgon-DJ pi stationen innan Hines & 
Berglund tog over. Phil har ett forflutet pi WEBC i Duluth, och en del mindre 
stationer i Wisconsin och Minnesota. Han har jobbat pi WLOL-FM i sex ir, under 
den perioden stationen okade sin andel av lyssnarna frin 1,3 till 11,3 procent. 

Phil avlbses klockan 24 av Karen Wung, som hiller pi till klockan 02. Karen in 
ledde.sin radiobana pi W10L for sju ir sedan. Hon anstalldes av Buddy Hollies, 
Som nu har programme! mellan 02 :och 06. Hollies var programchef pi WLOL-FM 77- 
78. Sedan flyttade han till Florida och arbetade under Bob Hamilton, som var 
konsult for en radiostation i solskensstaten. Efter ett mellanspel i Kalifor- 
nien kom Buddy tillbaka i slutet av 1983. 

Discjockeyarna pi WLOL-FM jobbar sex dagar i veckan, vilket ar normalt for DJs 
i USA. Bara de stora stjarnorna har kortare arbetsvecka an sex dagar. 

Stationens musikformat ar hits. Veckans skivor bestarns varje mindag i en tele- 
fonkonferens. Tack Hammer och musikehef Creg Swedberg pi WLOL-FM diskuterermed 
bolagets nationella programchef, Rick Cummings, och musikkonsulten Elvin Davis 
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vilfca ski.vbr so.ia skall ligga pi spellistan. Rick Cummings i Indianapolis har 
sista ordet. : ii :i :: - ■■ 

- Rick och jag ar. goda vanner. Han har aidrig klagat pi att jag spelat andra 

.skivor an de pi spellistan. .Jag hiller mig fortfarande till formatet sora en 
stor discjbckey med personlighet gor. Ibland andrar jag ordningen eller lagger 
in en extra skiva, men for det mesta'spelar jag allting som de talar om for 

mig att jag skall spela. 

“diclies fir att gora ro tationen _lingsammare . •. 

WLOL-FM lagger in aldre^hits for att gora rotationen pi. Top 40-skiyorna. iing- 
sammare an vad som ar normalt pi hit-stationer. Formatet kallas for High Breed 
Contemporary-Hit Format, som kan bversattas till "hogt utvecklat format ;■ f-br 

"hits'’'. eq t • *•' 'v..-. 

- Vi hindrar lyssnaye' jrrin att skifta station.(gencm aft hitlitarna inte iter- 
..kommer ..for .ofta)*' Bessiitom spelar vi life met tick och life mindre disco och 
.funk an traditionellt. Vi kan just era formafet it vilket h§.ll vi vill, vi kan 
•justera profiler.pi spellistan efter den image.vi eftefStiavar hos lyssnarna. 

Pi WLOL-FM placeras skivorna pi spellistan ifoljande kategorier} A, B-, C,D, E 
F och G. A ar de tio popularaste litarna pi hitlistan,,B nasta tio, C h skivor 
som legat bland de tio hbgsta.och ar pa vag nerit, D ar helt nya skivOr* E 3- 
4 manader gamla hits och G hits som ar hogst 1 ir gamla, Skivor som ir Over 1 
ir betecknas som oldies pi stationen. Minga Top 40-stationer graderar skivorna 

;;efter samma system, men de. kan kallaidem for till exempel "powergolds" eller 
recurrents1' istallet for aft bruka bokstavsbeteckningar. 

Skivor pi hiflistans 30-40 plats iterkommer med fern fimmars intervall och «Le 

tio oversta med 2-g- till 3 timmars intervall. Skivorna pi plaeeringarna IT till 
29 har foljaktligen 3 till 5 timmars intervall. Ju titare spellistan ar desto 
oftare iterkommer skivorna under en dag. 

Tio skiyor i.rad utan kommersiella avbrott - ... 

Har Bill kom till WLQL-FM brukade discjodkeyarna spela tio litar i rad ttan're 
klam - givetviS' annonserade DJ-arna skivorna. Det gjordes for det mesta frin 
'7 minuter i heltimmen till- 23 eller till oph med 35 minuter over heltimmen. 
Tigger stationen in sina reklamblook 23, 36 och 53 minuter over heltimmen, un- 
gefar efter.samma monster som pi Hot Hits stationerna. Top 40-staftoner har it 
i&killiga saker gemensamt. Hufortiden laggerrde ofta en jingel mellan reklam och 
kommande skiva. Tvi skivor spelas i rad utan att DJ:n pratar mellan dem ett 
par ginger under en timme. 

..Trots att WLO-L-FM kallar rsitt.utbud for "high breed contemporary hit format", 
■anser inte Bill att. formatet ar. si hogt :utvecklaf. Han skulle kunna spela t.re 
'kvinnliga ar taster i- rad, tre ballader efter varandra och darefter fyra funk- 
.skivor utan att nigon i ledningen reagerade. ... , . , • 

- De venkfaf inte bry sig dm sidana saker. Det ar inte inbyggt iformatet har, 
Si man miste sjalv se upp om man tycker det ar viktigt. : 

De grafiska_f2rmate 5 

Det basta format Bill kommer pi utvecklade han sjalv tillsammans med Bill Pa¬ 
ris och Dave Tate for ett par ir sedan. De dopte det till "det demografiska for 
matet". Det piminner om Top 40, men varje skiva placeras i en av tre kategori¬ 
er beroende pi vilken befolkningsgrupp den attraherar. Kategorierna ar "man— 
lig", "kvinnlig" och "toniring" oavsett om liten ar ny eller gammal eller lij; 
ger hogt eller ligt pi hitlistan. 

Pi eftermiddagar nar framst man ar pi vag hem frin arbetet i sina bilar (med 
radion pi) spelas en Manlig-, en Manlig-och en Tonirings-lit och darefter en 
M—, en M- och en K-Lit (K=Kvinnlig). Under dagen di hemmafrurar lyssnar mest 
pi radion kan sekvensen bli K, K och M och pi kvallen nar flest toniringar kan 
hora stationen sekvensen T, T och M eller T, K och T, En timme bestir foljakt 
ligen av minga sidana sekvenser om tre litar (dock ej tre litar non-stop, u- 
tan lyssnarna uppfattar det som den ena skivan kommer efter den andra som pi 
vilken annan station). 
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- Det fungerade fpntastiskt pi alia stationer vi provade formatet. Kornmer jag 

nagonsin' att pi. nytt progrAMmera en 'station i framtideh si. tanker anvanda 

det demografiska formatet. 

Du har ganska fria hander nar det giller musiken pi. WDOL-FK. 

-- Ji,g har diet darfor att jag sjalv tar mig den friheten, svarar Bill. De fies¬ 

ta;'-disc jockeys ar radda for att gora deti' -rs:? 

Samma skiva upprepa.de_gi.nger 

En skiva som blir nummer ett pi hitlistan spelas tretill fyra jnanader ;pi. ata~ 
tie&fen, litar pi. Topp 10 under en lite kortare period beroende hur .linger de 

liggerlhogt upp. En s.tor hit- brtjkar hilla 3-4 minader*, . 

- Det ar svirt att saga nigot nytt varje ging om samma gamla skiva. Nar "bet's 

go crazy" med Prince kom skamtade jag i introt om titeln pi. singen fir att go- 
den kind bland lyssnarna.Efter en eller tvi minader, nar alia kanner till 

skivan,' birjar jag lagga promotion-meddelanden i introt, som "be listening for 
Your chance to win a *1 000 .'dollars tomorrow morning". Di behover j:aginte ens 
preWeritefa liten efte-rsom lyssnarna ar bekant med den. Ytterligare en manad s_e 
nare kanske jag spelar liten direkt efter en jingel utan nigot prat, jag lag— 
ger bara-. in,.liten i slutet ,av jingeln. Den sista minadCn kan jag skoja om hur 
lange jag-hqrt liten och hur trott jag ar pi den. ' 

Det:rmidte vafa jobbigt att hora samma skivor he la tiden. 

- Nej, jag ser det som en del av.mitt arbete. Jag betraktar dem inte 'riktigt 

som skivor, och egentligen ar. jag si upptagen i studion att jag lyssnar'pi Ski 
van kanske bara de 30 sista sekunderna nar jag skruvar upp ljudet i hbrlurarna 
f&x att komma i stamning. Under tide'-n skivah spelas gor jag andra sake-r. Jag 
svarar i telefon, spelar in inslag *pi band och forbereder nasta timme. -For det- 

mesta har jag inte tid att ' ly ssna pa skivan. > 

I ett nybyggt affarscentrum / 

WLOL-PM har flyttat in i nya lokaler i ett-nybyggt-affirscentrum^-.StatiOnenJir. 
beligen pi-andra vinirigcn med gihgbanor utanfor fonstret. Polk som. besoker af- 
farscentruiiiet kan dirfor beskida discjcckeyn nar -han ar i ctern..’.•• — 

Stationen forfogar oyer tre studios ’som!digger .1 rad. livestudion ar utrustad 
med'';ss;x...:cartridge-maskiner till hoger. oia mixern och en skivspelare till van- 
ster.,. som s allan anvands. Alla.hits .och - oldies fore over pi carts. Musikchef 
Greg Swedberg ansvarar for. overf oringen^'pen Bill’ar inte riktigt no’jd med hur 

det gors. Id ...... 

-.*Som produktipnsehef harchar jag verkligen blivit frustrerad, och det.,ar an- 
tagligen det-enda jag har emot WLOL-FM. Pi KPRC-AM angav de alltid korrekt an- 
tal .Sekunder .pi- cartsen-for-litarnas intron..och slut. Pi,.den har stationen kvit 
tar det hur mycket jag skriker it personalen om att jig vill exakta tider pi 
intron, och jag.vill ha exakt antal sekunder. For nar de kanske skriver att in 
.tr6t ar pi 0 sekurider si kan det i sjalva vefket vara: pi tre sekunder. Di blir 
jag vansinnig eftersom jag kunde ha gjort en tatare introduktion av skivan om 

jag vetat om det. 



LHt oss gH tillbaka till hosten 1983 och the Superstation i Fargo (se MG l/b4) 
N.u har den ju blivit ett fiasko. Vad var huvudskalet till att du lamnade the 

Superstation? ". 

- Huvudskalet var att jag tjahade for lite pengar. Dessutom trodde jag inte att 
d.en n.Hgonsin skulle bli nHgot. Det gjorde mig desillusionerad. 

_dnget fbrtroende for ledningen 

*B.ill tappade fortroendet for ledningen pH the Superstation. Han trodde att che 
ferna snart skulle lagga sig i vad Harry Nelson gjorde som programchef. Det 
frb.rstod ocksH Harry, som lamnade stationen tre dagar efter Bill. Bill blev er- 

bjuden jobb pH WLOI-FM, en stor f.orskottslon och tillrackligt med pengar for 
att kunna fbrsorjahonom.i Minneapolis och hans fru och barn i Kalifornien. Det 
lockade honom ocksH att,komma tillbaka till en storstad. 

Det hade val ocksH nHgot att gora med att the Superstation aldrig kom ut via 
satellit? . ....’.. 

Ja, det hade- det. Nar vi kom till Fargo den sista veckan i juli 1983 oskulle 
iyi fH'igHhg stationen pH bara en vecka. ledningen pratade hur vi skulle sanda 
-via -satellit och starta'‘ett andra mellanvHgsnat i november. I december hade 
fortfarande ingeting hant. Jo, satellit-antennen stod utanfor huset, men den 

.var inte. inkopplad och det var for.mHnga dagliga problem som mHste losas for 
att jag, skulle tro att de var kapabla att satta igHng ett nytt radionat. Jag 

_tyckte.de var inkompetenta. Mina aningar att de inte skulle klara av det visa¬ 
ed e sig .vara riktiga. . 

I slutet av September 1984' gick the Superstation over frHn hits till adult con 
temporary. Alla DJ:s utom Maggie May har slutat. Lonerna sanktes till halften. 

- Det finns varre personer inom radiobranschen an Ingstad (Superstations aga- 
r'e). IngStads problem var att'de: inte kunde hHlla sina loften. Annars var de 
inte svHra att ha att gora med.’ 

•Huvudagaren nervos 

Bill spfcte sig till the Superstation i Fargo efter han hade fHtt sparken frHn 

KRRC-AM (se. DXG 2/84) for en hymn han sjong i ett program om att homosexuella 
fHr sjukdomen AIDS. Hur kunde det vara sH farligt att programchef Gerry Cagle 
s,H sig tvungen att avskeda Bill? , • ••• s w: 

-• Det finns sH mycket mer som sp’elar in nar radio stationer ans taller, och avske 
dar folk. Det handlar om det ko • pef ati.ya agandet av radios tatipne'r.' KPjRC :s* mo- 
derbolag ar RKO-general, som i sin tur ags av; General Rubber arid/Pyjd 'Company. 
Fbr flera ' ar sedan fick General Rubber and Tyre Company prbbleSr med' ’’ myndighe- 
terna pH grund av foretagets satt att skota sina verksamhet. L : 

Myndigheterna borjade granska samtliga'dotterbolag j dari bland''R^Ot tinder'de' 5 
senaSte Hirer, "har FCC fbrsokt ta lidenserna frHn' samtliga' RKO-Statibner gefiom 
att bevisa att bolaget varit olambligt att skota sina radio- och TV-stationer. 
RKO fbriorade en TV-Station i Boston och en mellanvHgsstation i Miami. JLterstji 
ende RKO-licenser ifrHgasatts kraftigt. KFRC-AM'har darfor undersbkts noga av 
FCC, RKO, General Rubber... och andra inblandade. 

T^anat. manga • dollar_pa_KFRC-^AM y r 

KPRC-AM har dr^git in stara summer pengar till RKO och stationen'har varit en 
aV de sjalvstahigaste i kedjan gentemot moderbolaget. Stationen har haft rHd 
att anstalla de basta i branschen. Programchef Gerry Cagle och stationschef Pat 
Norman fick skota stationen utan inblandning uppifr&n. i tre ar. : 

- :Fast om bara tva ellef tre av de homosexuella i San Francisco hade 1 blivit 
stbtta av min hymn skulle de kunna klaga till chefernai RKO-direktionen. For 
titta pH alia avdOlningscheferna pH RKO och alia chefer de har over sig pH Ge¬ 
neral Rubber 'and Tyre Company. Det skulle‘kunna vara en av 500 cehfer som in¬ 
te hade tyckt om min hymn eller haft inflytelserika kontakter. *' 

Du gjorde ju-andra saker i dina program som ocksH skulle kunna stota folk, 
iisii.ion; ' a »xwi •’-* * ■ : ' '' 

- Ja, det var bara det att jag sjong min hymn nar de homosexuella- hade ■- sin 
storsta politiska makt i San Francisco. De ar antagligen en storre fraktion an 
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display them prominently so 
- they are visible from the back of the vehicle. If you do 
not wish to apply the Super Sticker to your vehiclef 
taping it on the inside of the back window is acceptable. 
You rh;Ust display the WLOL 99% Super Sticker on your 
vehicle in order to win! WLOL spotters” are roaming 
the streets of the Twin Cities Metro Area and entering 

vHcerfse numbers of vehicles with WLOL 99!4 Super . 
Stickers onjhem. 

This sticker MUST be displayed! ©« yetsr vehicle 
fa order to WiMI 

det ..demokratiska partiet i San Fran¬ 
cisco. Si man kunde driva mid allt 
utom de homosexuella 

Hade det' inte rackt med en vaming? 

- RKO ville inte ta nigra chanser e_f 
tersom deras -l-icenser - ifrigasatts. 
Det skulle inte se bra ut for RKO om 
en kommitte frin de homosexuella be- 
gav sig till Washington och utovade 

;lobby-verksamhet mot RKO:e licens 
Jag ar saker pi att ledningen inte 
ville ta, nigra risker. 

Gar_bra_i reklaminslagen ' 

Du och Doctor Don gjorde en del and- 
ra saker pi KFRC-AM som inte var rik 
tigt rumsrena. Hi rapade till exem- 
pel i reklaminslagen. 

- Manmiste komma ihig att reklamin¬ 
slagen be-talas av sponsorer och att 
de ar- en helt annan grupp av manni— 
skor. Folk som driver politiska or— 
ganisationer (som de homosexuella)ar 
inte de som betalar reklaminslagen i 
radio. • : • 

- Ibland foredrar sponsorerna att d‘u 
skojar mcd deras reklam eftersom den 
di kommer att markas mer. Vi hade ju 
si minga reklaminslag pi KFRC-AM, 1- 
bland 18 minuter reklam pi en timme. 
Vem skulle kunna skilja det ena re- 
klaminslaget frin det andra? Si- om 

'V-" vi sko jade med reklaminslagen . nio 
ginger utav tio alskade sponsorerna det. Du miste dock vara kapabel att gora 
det utan att hindra budskapet i reklamen. Du kan saga emot budskapet i rekla— 

..men,- sour " jag kbper aldrig det skrapet". Det ar helt okay, men du fir inte g5- 
•ra de:t si a-tt rosten iPreklamen blir ohorbar. Di blir sponsorerna galfca. Det 
gir bra att lagga in e:tt "hmm" nar reklamupplEsaren andas in e'ller precis ef- 
•ter inslaget. " 

Disc jockeys har skojat med reklamen sedan 50-talet, men man ho.r det inte si of 
ta. Ti':KFRC-AM laste discjockeyarna en hel del reklam live och lade till namn 
och adre'ss pi lokala foretag och affarer efter det inspelade inslaget for en 
markesvara-i DiscjockeyriS mikrofon var alltid pi under reklam och di kunde det 
Ihtraffa* Saker ratt ut i etern. : -■ 

KFRC-AM en lyckotraff 

KFRC-AM var en lyckotraff under de iren di bide leaning och samtliga-DJ:s var 
av yppersta klass. Det ar sallan nigonting sidant iritraffar. Pi' Siri hojd ' bru- 
kar en eller tvi discjoekeys utmarka sig pi en station medan ovriga knappast 
ar'rnigot att bli ugphetsad over. 

- Jag tror inte det,finns ettannat KFRC nu nigon annanstans i USA. KISS-FM- i 
Los Angeles har bara tvi discjoekeys som liter bra, Rick Dees och Ron O'Brien, 
och frin de inspelningar jag hort ar de heller inte si markvardiga, KKHR i Los 
Angeles liter brai' Jack Armstrong ar bra pi den stationen och DJ :n pi natten, 
men igen ir det bara tva discjockeys. Det ar sallsynt att hitta en station dar 
alia ar bha. 

Det har ocksi sina sidor om alia discjoekeys ar bra pi en station. En stjarna 
som Jack' Armstrong brukar ofta vara den stora attraktionen pi den stationenhan 
j.ust di jobbap; i pi,.,, , .. .. • . ... 

- De-t "var forSta gingen Jack jobbade pi-en station, KFRC-AM, dar till och med 
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discjockeyn mitt pi dan var bra. Jack visste inte hur han skulle?-beagerar nib 
han,;var ny pi,.KFRC-Ai, me.phan klapade av det. fantastiskt och var .alltid bra i 
etern. Past det 'gaV honom 'forst ett "mentalt problem ef tersom han: aldrig." tidi- 
gare var it pi en station med enbart bra disc jockeys. •' 

Rivalitet i etern i- 

Bill c.ch Jack mottes.fcr fbrsta gingen pa KFRC7AM. Jack har.varit eh. fSfebiid 
Bor’Bill,.. Bill .lyssnade'mycket .pi Jack Armstrong, langt' innan'Ban s jalv borjade 
med'..radioTrots, att Jack , bar a at '39 it si har. Han ‘var it 25 it i radio btah- 

i/j i/' j*', y . , vf* . ? • j| *v, • * * i * • * • . - . - 

srchen* Nar Jack ,kom till, San Francisco bjod Gerry Cagle ..honom .och Bill pi mid- 
dag samma dag Jack skulle 'gora si'tt fbrsta program'pi' KBRCT-AM*' Cagle1 uppmanade 
Bill och Jaek iatt st&fMien,bivalitet mellan dem ildsrss program. ; Gen6m: att 
driYa''med -vn.raridbadipfhgramm.enskulle.de gora PH-varandras shower. 

- Jag var tvungen att lamna middagen for att hinna till 'statio'nen .och . ; "gora 
mit'1. ptogram. Cerry och Jack kom till Kl'RC-AM^en halvtimme .sehite. ..Si' snirt jag 
sig'J§ck :gi. in i huset (via en TV-monitor) borjade jag driva med honom i etern. 
Jag sa "har kommer min fader. Oh Boy, det har ir en tolig Station eftebsom de 

har anstillt min gamla farsa". Jag'skojade‘alltid om det,'fbr'Jick ar'som en 
fader.for mig inom radiobranschen.Han har hillitapi sedan.j.ag var: ett- barn.: . 

i" : •• - • ••• p ,|»s ■*,«p ' •- ,-t j-. .. ... • t-o v 

Givetvis gav Jack tillbaka i sina program. Bida var'hel’t inforstidda med att 
det inte var- pi allvar'utan :bara for att1 plugga varandras namn. Mark,f^-.s McKay 
drev pi samma sitt med Bill nar han-var.ny-pi stationen*. Mark hade ;passetvfora 
Bill.‘o:ch/;drog....:alltid ,en massa. skami :6m- Bill under :8in sista timme :ay sin-show* 

-Bet var bans satt att gora PR for mig, och jag'aiskade det. Naturligtvisga^: 
jag igen. Jag skimtade mer om McKay an jag nigonsin’gjordi med Armstrong;' 

- Jag har alltid haft en inbyggd respekt for Jack Armstrong. Jag kemmer-x^-.ihig 
lingt tillbaka nar han var den enda DJ :n. som ef terstbayade~at’t~vara"~personlig 
i etern. Man maste ge honor, aran for att'ha oppnat fillet for pss andra.'Nir'inga 
andra vigade vara pesronliga i badiori varJ Armstrong ’det sjald'. - ! -r 

Ljudeffekter pi_60-taiet 

Yem .borjade .lagga in ljudeffekter i programmen, var det Doctor Don? 

--Jag tror. det.:-'Minga:discjockeys har anvint ljudeffekter i flera ir. Jag kom- 
mer/ihig-jerry'G pi WKYC19$3* Han anvande dem hela tiden. Under 1963 borjade 
minga disqjockeys med ljudeffekter (pi band). Jag tror att Doctor Don var en 
av de fbrsta. Jag ar siker pa att si snart de hade uppfunnit cartridge-maski- 
nen si sa nigonidiscjockey "ahaj". 

: ;r£'0. 'V • •-•- • • - • 

Doctor Don har'vabit en inspiration for Bill pi minga satt. Faktumet att Doc¬ 
tor Don fortfaranie jobb&r som-DJ after si minga ir har overtygat Bill om att 
han ocksi skulls: kunna vara Discjockey under resten av sitt yrkesverksamma liv. 
Under en period•rgick Biil .Qye^ -tiil att programmera radiostationer i stallet 

fir att vara DJ. Nar. han iamn%de.apr;ogramsidan for att pi nytt vara DJ var det 
minga som varnade honom. Det , s'kul;le kunna bli ~ svirt for honom att iter arbeta 
med.programmering nar han narmade sdg 40 irs aldern. En hel del DJ:s slutar di 
for att; till -exempel bli programchef er. 

—Jag tycker 'inte det ar si glamorist att vara programchef. Det finns belonin£_ 
ar i jobbet, men det ar irfte min stil. Jag foredrar att vara i etern, ha ro- 
ligt och underhilla folk. Det ar discjockeyarna som publiken kanner till, och 
om...du verkligen ir bra si kan: du tjana mer pengar an programchef en. 

Viktigt. med fbrebiider 

Det miste vstri viktigt med forebilder for en discjockey. 

- oh ja, det ar det endaTsa.tt.et for en discjockey att bli bra. Du forsoker in¬ 
te precis kopiera""en ahnan dj Utarijinkorporerar stilarna av alia du tycker om 
att lyssna' pi. Nar du sitter sammap stilarna kommer din egen stil fram. Darfor 
gor jag olika raker. Jag rimmar, timar litar, forsoker skamta, lagger in ljud¬ 
effekter och sjunger, Det af en kombination av fern olika tekniker frin flera 
discjockeys: Jack Armstrong, .Doctor Don Rose, Pat Holliday, the Smoker, Gerry 
G och Johnny Haliiday. Jag har forsbkt efterlikna de discjockeyarna efter bas- 
ta fbrmiga. Di kommer man fram till det jag gor i dag. 



Oofejj&u gor det si bra.. •• v -f: - . vo}ion;.o»rr' 

- bfter 13„4r i .branschen maste jag verkligen gora det bra. Hade ;ja^' irite; 
giort det horde jag inte vara disc jockey. . , j ‘ 

. :.'l t; II#" V r. 

Disciplinerat format ......... . ..... r;.., 

Bill Xarde sig myaket som DJ p4 WTIC i Hartford. Formatet var "Mike Josephrs’"ryf 
skapeise..."Hot Hits". Enligt Bill.det mest disciplinerade formatet en DJ. kan k£ 
ra.. JDiscjockeyn har ett .begransat antal sekunder pa sig att snacka mellan. 14^- 
tarria och' in4ste lagga in jinglarna p4 e.xakt ratt stalle. Pa KFRC-AM var ' det an 
nQrlun,da "dl stationen inte hade s4 manga , jinglar oyerhuvudtaget, :. * ' ' : 

Cj_iJ '/■. •“•.0 .*• *•' . ‘ ' Bfiilu.’ •’r 2VSJL' 

:s..iJag tvingades attirarahelt och h:411et mig sjalv. Eftersom Doctor Do^-anyan^ 
de ljudeffekter'■kunde-inte jag gora det. Jag anvande telefo.nen i mina-progr^Hi,- 
arttagligen, ijjer an ; jag gqr ;nu pi . WLOL-FM. Vi . hade .en enastaende telef onenhet med 
fantastiskt ljiid, sa^de.t;,yar Verkligen ett noje att ahvanda den. Det enda nya" 
iag kunde gora p4 KFRC-AM Var att...rimma. .Cagle, sa ccksl till mig att jag skul- j,pg.’kunde ,gora p4 KFHC-AM var att...rimma. Cagle sa ccksa till mig att jag ■ 
l'e rimma varje gang. Det yar anriu. mer. disciplinerat an pi .WTIC, for day rirnnia- 
4e jag^bara par jag .tyqkte det var lampligt. ‘ "-’’.’.u. .../ 

Jag tydkte inte rimmandet var det basta du gjorde p4 KFRC-AM. Det:gav mig-r mer 
nar duura.ppade. och sjong med i skivoma,. ...... ...... . 

- Det kunde 'jag igora' tack yare. mikrofonkompressorn p& KFRC utan att. det: lat 
d41igf I judraassigt eller starde skivan. Mr jag stallde mig langst. bak i atu* 
di'On!'och s'jdng s4 hogt jag kunde lat jag inte starkare i etern an ; -slngaren pi 

S,k;ivan.,-.(.pc.h,,det ar .nodyan.dig't* • Du t-lr inte I4ta starkare an de sqm s.junger ^p4 
ski van, dlls tbr du musiken. . .., .. ... ,. . . . . 

Starkare‘:r5st med lagre volym 'r:.': ;. • - 

Mikrofonen v.ar sa pass nogrannt isntllld i 
gFRC att Sill aldrig behoyde rbra yolym-re 

vma*i»r ‘vew '***»»*# 

iX* y \ At 7:10A.M. every weekday 
1/ *3 p •; WoyriingM'ines & BerQlund 

w Wjif appQunce.a license plate.. 
. " number from a vehicle display- 
" ‘ ingaWWL 99V2 Super Sticker. 

When you hear your license 
number on WLOL: you'll have 15 
minutes to call 343-0619 and 
claim your prize from the line 
bemg played. Also, at 7:10 AM., 

t -Hines & Bergiund will announce 
other times, during that day the 

’ • .i‘ QQnjest, wiU.beplayed.,_ 

) p 

isfiiiU:.’r ■. . 
C*il343rQ®1& 

to claim your prlxo. 

rir>3: 

To be sure your license plate 
number and Super Sticker have 
been spotted and entered. 
and to further improve your 
chances of winning, stop by 
any Tom Thumb convenience 
store and en ter your license 
nurnberihere.Lodktorihe 
“WLOL Super Sticker'displays 

.. and entry blanks. No pur-‘ vf 
l , chase is necessary: > . <■ 

forh411ande ' till kompressiohen :;p4 
geln, Om han minskade volymen *s4 min 
skade ccks4 kompressionen och d4 
bier hans rest plotsligt starkare an 
musiken. • - - - ‘-- - ■ ■■ - - - - - -1 ~ 11 -- ~ 

Det ar nodvahdigt att hitta korrekt 
troskel :d.ar Lvolym ochto. kompression 
fungerar. bastv D4 14ter ocks.4 ros— 
ten bra. S4 ar det neks4 p4 :WLOL-FM 
vilket gjorde dert- mojligt for :.ho- 
nom..att1 s jun:ga rmed 'A . 14ta:rna redan 
i. sit.t premiarprogram 

- Det var ’.den s torsta Syhdv jag kun¬ 
de gbrl inom FM-radiid ihar:%'''Minnea-: 
polis it- Eyssnarna'var vans.'Vid-' abt 
hbraiprngramledare s4ga .Vndh- s4 yt- 
terllgare 20 mittuters iausikV^- utan 
n4go t'- S cm he Is t • iffe llan 'skivorna, o ch 
annu mindre '''stSrningar'b frlh en 
.disc jockey med ambitione.n .att s jung 

a med i skivorna. :, a:. 

- Det var ilia nog oiff'dishjo'ckeyn 
n pratade i borjah och alu-te’t av Ski—■ 

vorna, men om han borjade sjunga i 
I4tarna blev det -bara- for my eke t J:: 
,!L4t. o.ss lyncha hQ.noml Vj, 

Video och TV-program; . 

Bill Lee har provat p4 b4de .’ .video- 
ihspedningar och ..direktsanda. ; TV- 
'program. Videon . gjordes nar . KFRC-AM 
stoql, p4 topp. Varje ar har tidning;- 
.en' .Dillboard en omrostni’ng qpi 4rets. 
basta station, ,i>asta progT'am.chef.. 
bista disc jockey och s4 vidare’.Sta- 
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tionerna skiekar in irspelningar av programmen under ett dygn for att ge ett 
prov a-v vad de astadkommer i etern. Istallet fob 1judkassetter beslot sig Ger¬ 
ry Cagle for att allt skulle spelas in pi. video * Idin fick han frin Shotgun 
Tom Kelly par han spelade in alia pi KPRC-AM pi'video. Nar Cagle fick se re- 
sultatet av upptagningarna blev han si tand pi id4n att han tvi veckor senare 
hyrde en videobesattning for att spela in bandet till Billboards tavling. 

Upptagningarna av discjockeyarna gjordes pi tvi dagar. Videokameran kopplades 
till mixerbordet si discjockeyarna sjalva kunde starta oeh stoppa kameran Vid 
varje break; Ljudet togs direkt frin etern* Langsta avsnittet pi videon fick" 
for ovrigt Bill eftersom Gerry alltid varit svag for hororn. KPRC-AM vann om- 
rostningen om basta station och programchef*. ■ ; 

TV_fem dagar_i veckan 

KFRC-AM samarbetade med den lokala TV-stationen Channel 17 i San Francisco. De 
gjorde tillsammans ett musik- och' dans-program som gick fem dagar i veckan.Det 
var en timme lingt och direktsant. Toniringar frin olika skolor i staden bjods 
in till studion for att dansa till musikeh bide pi skiva och av lokala band. I 
varje avsnitt tavlade skolelever mot varandra i dans. Bill Lee var programleda 
re. 

- De't var verkligen en laroperiod for mig eftersom jag aldrig hade gjort TV ti 
•digare. Det var mycket jobbigt att kastas in live sextio minuter fem dagar T 
veckan. Allt jag sa gick direkt ut i etern - ingen chans for omtagningar'. 

- Jag uppskattade det for det var en utmaning. Jag-var tvungen att uppbida de 
fardigheter och talanger jag ho.de frin radion plus att det tillkom nya utmaning 
ar, som att koncentrera sig pi den kameran som var ute i sandning. 

Inget manuskript 

Det fanns inget utskrivet manuskript for TV-programmen, bara ett korschema som 
angav nar olika saker skulle intraffa i sandningarna. Bill fick sjalv komma pi 
vad han skulle saga och komma ihig nar han skulle gora Pr-inslag. Det piminde 
om en radiolog med reklamen inprickad pi bestamda tider. 

Monitors saknades i studion. Annars skulle: bara ungdomarna i s.tudion hela i ti- 
den sneglap^- dem for att se om de var med pi bild. Bill kunde knappt hora mu- 
siken har introducerade och hade inte nigon klocka som visade hur minga sekun- 
der introna var pi. Han fick sti for alia kladinkdp sjalv. Ingen gjorde makeup 
pi Bill, utan han fick noja sig,med ett par tag med sin egen hirborste. Det 
var en ligbudget produktion. 

- Jag har ingenting emot att gora det igen. Jag skulle kunna sluta i radio for 
TV. Past, heist vill jag ha kvar ett jobb inom radiobranschen eftersom jag all¬ 
tid vill jpbba med radio si lange jag kan. 

Skulle du verkligen kunna tanka dig att sluta med radio? 

- Ja, om nigonting som gjorde mig glad dok upp. Jag har kommit till den punk- 
ten, nu nar det bara finns ett fital radiostationer kvar som jag skulle vilja 
arbeta for, som KIIS-PM i Los Angeles och WKBC i New York eller KPRC-AM i San 
Prancisco pi nytt. Jag har gjort nastan allt jag kan gora inom radio. Jag kan 
inte komma pi nigot mer jag skulle kunna gora for att utveckla min ra'dioshow. 

KIIS-PM i Los Angeles lockar Bill eftersom det ar USA:s me si framgingsrika Top 
40-station. Han skamtar om att han di skulle fi se sitt namn pi stora plakat i 
Hollywood och att stjarnorna frin film cch TV skulle lyssna pi hans program. 

^En utmaning som frestar. Bill tycker dock battre om San Prancisco an Los Ang_e 
les. 

Speciella omstandigheter 

Varfor inte Rew York? 

- Det miste vara speciella omstandigheter om jag skall arbeta i New York. Det 
miste vara en ny KPRC, kanske om Gerry Cagle vore programchef, om lonen var pi 
mer an fem siffror och discjockeyrana var sidana jag gillade. Di skulle jag an 
tagligen ika till New York och prova pi det. Om inte, glom detI Det finns inga 
andra skal for att leva i New York, 
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Du tycker inte cm New York si mycket? 

Det ar fantastiskt om du ar rik, men ett helveteshil for den utan mycket pepg 
ar. Har du gott om pengar kan du leva livet i New York, ta en taxi var som 
heist eller ga ut pi middag i narmaste kvarter. Past bor du inte pa centrala 
Manhattan, di ar det bast att ta betackning, bara en 38:a (pistol) och kanske 
en stridshjalm. Det ar en tuff stad. 

Dfomstation ged^topg+DJis^ 

Vilka skulle du anstalla om du sjalv hade en station? 

-Antagligen Doctor Don pi. morgonen, Dave Shoulin nio till tolv, Harry Nelson 
frin tolv till 16, antagligen mig sjalv mellan 16 och 20, The Smoker frin 20 
till 24, Mike West mellan 02 och 06 och sedan vet jag inte. Kanske: Sandy Louie 
.eller nigon annan mellan 02 och 06,- men hon skulle aldrig ta det passet. Jag 
skulle kunna.komma pa manga fantastiska DJ:s, sarskilt om man satter dem i en 
kreati.v omgivning. Qrsaken till att alia DJ :s var sa bra samtidigt pi. KFRC—AM 
var att.vi hade den ratta omgivningen. Jag forbattrade mig sakert 100 procent 
pi KFRC-AM, och.det var samma for alia. Vi vaxte allihopa. Vi hade raft atmos- 
-far, och det ar mycket viktigt. 

Bill for.soker hjalpa unga med discjockeydrommar att gora bra radioprogram. En 
hel del .ringer till Bill for att fi hans rad, andra sander honom inspelade pr£ 
gram spm han recenserer. Han har till exempel lart Beth pi WLOL-FM att gora 
program under tre minader. Hon gor for tillfallet trailers och reklaminslag cch 
har :'en bakgrund som "stand-up" komiker. Hon ar darfor kvick i repliken. 

- Alit jag har behovt lara henne ar grunderna: mikrofonteknik och hur hon .ska 
skota en mixer. Sedan sitter det dar. Jag skulle kunna lara minga att gora det, 
si lange de sjalva vill och tycker om samma form av Top 40-radio som jag gor. 
Kanske jag gor det en dag, programmerar en radiostation och lar upp min egen 
discjockey-personal. 

;€nte aktivt_sokt jobb 

Bill har inte haft nagon speeiell strategi for att fi mer attraktiva och batt- 
-re betalda jobb. Han kollega Jack Armstrorghar frin starten stravat efter att 
•arbeta pi de stora mellanvigsstationerna for att bli avlyssnad av si minga som 
mojligt (bide "vanliga" lyssnare och folk itradiobranschen). 

-lag tog de jobben som jag blev erbjuden, sager Bill Lee. Jack Armstrong kny- 
ter nya'kontakter varje dag och pratar med alia mojliga i branschen. Jag ar in 
te si motiverad att tanka pi nasta arbete. Det viktiga for mig ar vad jag just 

•nu gor inorn radio. Nastan all koncentratioh satter jag in pa det, och det har 
varit lyckosamt for mig, for jag fir alltid erbjudanden om andra jobb. 

Inga talangscouter iker runt och lyssnar pa discjockeys i USA. Nya roster upp- 
tacker man antingen sjalv eller genom kontakter i branschen. Det kan ooksigi 
till si atten konkurrentstation forsoker "salja" en framgingsrik DJ pi en an- 
nan station i samma stad till en radiostation pi en annan ort i USA. Om radio- 
stationen pi den andra orten nappar pi tipset blir stationen pi ursprungsorten 
av med en framgingsrik DJ medan konkurrentstationen kanske kan vinna tillbaka 
lyssnare. 

- Sidant intraffar. Det var pi det sattet jag fick mitt jobb pi WTIC i Hart¬ 
ford. Jag var programchef och DJ pi WCLS i Columbus, Georgia. Howie .Castle var 
programchef pi konkurrentstationen WDAK i samma stad. En dag ringde Mike Jo¬ 
seph honom och sa: "Jag letar efter discjockeys". Howie Castle sa di "Ta vack 
Bille Lenkey (innan han bytte "efternamn till Lee) harifran. Han ar fantastisk. 
Du kommer att alska honom. 

Pi god fot med konkurrenterna 

Bill vill garna hilla sig pa god fot med konkurrenterna eftersom han forr el¬ 
ler senare kommer att stota ihop med dem. Ju langre man ar i branschen desto 
fler lar man kanna och kanske senare kommer att arbeta tillsammans med pi and¬ 
ra stationer. E5r ett par ir sedan jobbade Bill tillsammans med Bick Cummings,, 
som nu ar programchef for WLOL-FM och andra stationer i samma kedja. Det var 
Rick som ringde Bill pi the Superstation i Fargo och erbjod honom platsen pi 
WLOL-FM i Minneapolis. ._T2- 



- Polk som arbetat for mig kan vara, min'chef om fern ir. Darfor forsoker jag 

kritisera minga inspelningar och vara en larare for si minga som mojligt av 
idessa unga discjockeys. Om 20 dr kan de alia vara programchefer. Nar jag beho- 
ver ett jpbb sager jag "Kommer du ihig nar jag kritiserade ditt band nar — jag 
var i Minneapolis, kommer du ihig vem som larde dig hur du skulle gbra. Okay 
ge mig di ett jobbi". 

Bill sager det pa ett skamtsamt satt, och annu behover han inte tillgripa den 
.taktiken. Bill ar ett hett namn for flera stationer. Nar han varit tvi dagar 
oPi WLOL-FM erbjods han ett jobb pa ABC-agda,WRQX i Washington DC. En annan ABC 
Zstation, WPLJ-FM i New York, har ocksi forsokt fi Bill att flytta frin Minne¬ 
apolis. Hittills har han tackat nej. ....... 

-Nar Kenneth Andersson traffade Bill Lee i September 1984 ville han heist till- 

baka till San Francisco for att iterforenas med sin familj.Bill hade erbjudan 
_,;de om jobb pi KFRC-AM. Nigon minad senare fick Bill ett telefonsamtal frin Gear 
ry Cagle, som ville att han skulle bbrja jobba pi WAPP-FM i New York.Harry Nel_ 
son hade redan tackat jag till WAPP. Gerry ville satsa pd en ..radiostation med 
hit-musik och erbjod Bill en Ion p& 70 000 foliar om &ret. 

rDessforinnan hade Bill kravt WLOL-FM pi. en jattehog ion, 250 000 dollar/ir,for 
Tatt vara i radiokretsar. Bill hade andi tankt lamna Minneapolis och trodde ald^ 
Irig att stationsledningen skulle gi med pa hans krav for att behilla honom.Han 
^blev milt sagt fbrbluffad nar cheferna gick med pa att ge. honom 250;000 dol— 
lar. Di kunde han inte gama lamna Minneapolis. Det ar inte var dag man igor 
ett sadant jatteklipp. Hans familj har lamnat Kalifornien for Minneapolis. 

Bill kan bli en stor radiostjama, inte bara bland folk i..branschen utan.ocksi 
...i .lyssnarnas oron. ■. 4.;. 

- Jag har kommit till det stadium nar jag varit 13 ir inom radiobrasnchen, och 
jag har antagligen sagt detta innan: du kommer ingen vart om du inte stannarni 
gonstans. Vad jag letar efter ar en plats att stanna pi. 

Den platsen verkar bli Minneapolis, itminstone si lange WLOL-FM har.. den nuva- 
rande ledningen. /James Mollan/ 
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Aldre nummer av DX-Gnistan till salu 

69 julnr 1:50 

7 9 nr 1 4:- 
2 " 

3 " 
4 " 

. 5i " 
v-f ; >64:25 

80 nr 1 4:- 
2 » 

3 " 
4 » 
5 " 
6 4:50 

81 nr 1 4:- 
2 » 

3 " 
4 » 
5 " 
6 " 

82 nr 1 4:- 
2 " 

3 " 
4 " 
5 " 

■ 6 " 

83 nr 1 4:- 
2 " 

3 ." 
4 " 

' 5 " 
6 " 

_Porto tillkommer enligt foljande: 1-4ex=2:50kr, 5-8ex=5kr, 9-1:2ex=7:50kr, 13- 
r16ex=10kr, 17-20ex=12 :50kr, 21-24ex=1 5kr, 25r28ex=1 7:50kr, 29-,32ex=20kr o s v. 
Ni fir pengarna tillbaka for slutsilda nummer om ni inte uppger-reservnummer. 
Numren skickas ut samtidigt som DXG 6/84. Satt in pengarna pi virt postgirokon 
to nummer 1 35 93-9. Det gir ocksi bra att anvanda svenska frimarken (hogsta 
valor 3;50 kr) och IRC (=2:70 kr/st) 

Eter-Aktuellt nr 7 1968 kostar 1:50 kr om den kops samtidigt som aldre nummer 
av DX-Gnistan (annars 3:50 kr) .•»> . j 

v ' For medlemmar For ovnga . . , 

rUtility-Frekvenslista nr 2 5:50 kr 7:000 kr 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=4-=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=:+=+=+=+=+= 

./Ni som tidigare inte last intervjun med Bill Lee och Harry Nelson 1 DXG 2/84 ar 
kanske lite osakra i vilken ordning Bill jobbat pi de stationer som anges i ar 

itikeln har ovan. Efter WDAK i Columbus kom han till WTIC i Hartford, KFRC-AM i 
.ySan Francisco, The Superstation i Fargo och WLOL-FM i Minneapolis. Bill har 
nu gitt ner till att arbeta endast fern dagar i veckan. Pi WAPP i New York kor 
Harry Nelson eftermiddagspasset. Minga ar nyfikna pi vad Cagle kan gbra med sta 
tionen. . - ..r 



- UK~Wav©s: .. . -pll; 
-Varudeklaration: Engelsk'etersoppa, be&tar av en del listor, en del Capital 4- 
:• •..garnering av ILR-notiser. H&llbarhet i rumstemperatur ca. en m£nad* Serveras 

lampligen tillsanmans med the och scones* 

yQi!S§_beslut_f or_skott ar 

i Radio Forth i Edinburgh sande under tre veckor separata program p§ MU och FM# 
Pa FM sandes- Festival City Radio.Ebr att klara dessa program anstallde statio 

-nen 14 personer p& temporar basis och utnyttjade 50 frilansare for att ge re~ 
ferat. FM-programmen sandes 7>r timmar dagligen och bestod till storsta delen 
av talade inslag. De ordinarie programmen lopte p§ mellanvagen som ju ar popjj 
larare pa de brittiska barna. De bada programmen sande ut samma reklam.medan* 
for att markers skillnaden, man pa FM inte sande Radio Forths egna nyhetsbul— 
let in.er utan IRM 5s4 variant. Dessutom inkluderades en bulletin med nyheterfrSn 
USA vilka^kom via International .Herald Tribune. Vidare ^andes europeiska nyh& 
ter tv§ ganger dagligen* 

Det unika med denna uppdelningen;ar inte bara att IBA godkande den for sS ISng 
tid, utan att den aven ar sponsad. Stationen overtalade British Airu/ays Super 

^S'huttle att* sponsa servicen vilket IBA ochsa. godkande. Detta ar den langstadd 
-Iningen av sandningarna IBA har godkant. Doiuntou/n Radio gjorde en uppdelningi 
separata FM— och MV-program en dag under en motortavling i Nordirland. Enligt 

.styrande myndigheten IBA kornmer ingen IER-station inom dverskadlig fram - 
tid att kora separata program pa en pernament basis* 

Tay satsar p£ veckosluten .... . r • • 

I sitt nya sandningsschema for hosten har Radio Tay gjort en drastisk fbrand- 

Ting« Det ax norm.alt att. en station anvander sina basta formagor i programmen 
under den yanliga arbetsveckan• P§ veckoslut brukar stationerna i stor gradar^ 
lita frilansare. Prograrrrchef-George Mackintosh sag fdrdelar att gdra tvartom 

d& deras lyssnarsiffror var hogst d£. Lyssnarunderlaget for nyhetsbulletiner- 
na under formiddagarna pa lor— och sondagar ar hogre an under arbetsveckan .aJL 
la tider. Darfor hor Radio Tay forbattrat sin nyhetsbevakning‘p& veckosluten. 
Det innebar att stationen aven-inkluderar inslag fran sin prisbelonta service 
Tay Action i programmen. ^drmiddagsprogrammen delas av tvS presentatorer som 
arbetar mandag - onsdag rospektive torsdag till lbrdag. 

Musik p§ PR—bandetl 

Ett mycket anmarkningsvart beslut har fattats av Department of Trade and Indfi 
stry(DTI).. Denna myndighet har tagit over kontrollen over radiotrafiken i lari 
det fran Home Office. Detta har hittills inneburit att den nya personalen som 
overvakar radiobanden har fatt mycket kritik fran de utkonkurrerade ILR-stati, 
onerna over sin handlingsforlamning.gantemot fria stationer. Pa Shetlondsdar- 

~na har operatorerna av CB (PR-radio) haft vanan att spelo traditionOll fiol ~ 
,musik for varandra pa kvallarna.-DTI har instruerot televerket att skrivatill 
.alia 850 PR-operatorerna pa oarna att forbudet•mot rousifetd CB har upphavts p& 
S he t l a n d s o a r n a . . 

Ian Anderson kritisk 

Det har kommit kritik pa detta beslut inte bara fran apparatinnehavare som ar 
radda att kanaler avsodda for tal blockeras av musik. Aven Ian ^nderson ar m^ 
cket irriterad over tillvagag§ngssattet. Han pSpekar det underliga i att sat- 
ta lagen ur spel enbart lokalt. Vidare undrar han varfor enbart folkmusik ha^ 
blivit tillSten. Det finns inga mojligheter for myndighete^na att ingripa .„om 
nagon operator spelar annan musik. Det kan aven fa foljder for andra $solera«f 
de delar av landet. Ian Anderson ar en kand DO som i borjan av 70—talet verka 
de .pS -Radio Caroline. Sedermera arbetade hanppS Radio Tees och Radio Forth.Da 
han bor pa Shetlandsoarna ansbkte han tidigare i ar hos ^ome Office att fSett 

-^olllst^nd att starto tva lokalstationer pa oarna. De skulle spela pop och coii 
pixy *■. Qn finner dot anmarkningsvart att DTI kan tanja-p.& reglerna for CB meni 

kan ta beslut om community radio. Det sencre torde vara till gladje o»ct1 
"nytta for en betydligt storre del av bef olkningen. „ ; 
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?a2ital^adio_pressat av fria stationer 

Enligt BBC Radio ^our och engelska tidningsartiklar Lippgar antalet fria stati 

oner till over 130 jamfdtt med endast 30 stycken i noyember forra aret. Lyss- 

narsiffrorna uppskattas till mellan 22 och 6 miljoneri De stationer som BBC- 

och ILR-stationerna fruktar mest ar inte off shorestationerna eller mindre am, 

atorstationer# Dsn svara konkurrensen kommer fran stationer som servar storre 

stader och etniska grupper. Nar de val har organiserat sig har ILR-stati©her-< 

na svart att.. konkurrera med sin begrandade • musiktid. ^ed enbart 9 timmars mu- 

sik per dygn tvingas D3:na prata i all oandlighet. De fria stationerna upptar 

bara en liten del av arbetet for avstorningsavdelningen. Att en station ar o- 

licehsierad innebar inte att den ar en storning, dessutom ar inte officiella 
s-andare felfria0 

Aven de fria stationernas lyssnarsiffror ar ett matt pa publikens onskningar. 

^nligt The ^ail on Sunday den 19 augusti hade de storsta stationerna foljan- 

dei'il'yssnartal Radio Jackie i sydvastra London och KFM i sodra anchester var- 

derra-v;250.000, Sunshine Radio i Ludlom 200.000 (betydligt mer an vad station- 

en sjalv uppskattade) och London Greek Radio 100.000, * 

3 p^Srandi lands an dr a r tillbaka 

* ^fdregciende upplega berattade jag on programchefen 3o Sandilands son i ■ sin a 

forsok att fa fler aldre lyssnare minskade pa poputbudet. Avsikten var att de? 

fle.r aldre lyssnarna skulle ge stationen mer respekt och fler annonsbrer-. , Nu 

b’lev resultatet inte det avsedda. Visserligen minskade ungdomslyssnarna, vil- 

ket var vantat, men aven hemmafruar och aldre bytte kanal, ^ettoresultatetvar 

en.-total lyssnarfdrlust. Hon fick darfor i uppdrag att gora en ny programom —1 

laggning for att vinna tillbaka lyssnare« % forsoker man ater vinna ungdoms- 

lyssnare • En del av taktiken ar att lagga den nya ILR-hitlistan p§ samma tid 

son Radio .One sander sin lista. Programmet distribueras till storsta delen i 

mano via IRN-ledningarna fran nyhetsstationen LBC, Cn sponsor for programmet, 

s.om. presenteras av David 3ensen, ar British Telecom och det innebar mojlighe- 

ter\~3tt^ pvertala dessa att i stallet for ekonomiska bidrag fa tillgang tillen 

b te re' "dis t r ibu tlo n s v ag, 

Stor piratpublik 
J ~ 

o Sandiland ar dvertygad att de fria stationerna har en omfattande publik. I 

31CRAR-iyssnarundersoknin^en fran varen 1984 visas en okning av lyssnandet pa 

fria stationer med 14 aon sager att det racker med att fraga folk vad de 

lyssnar pa eller hora vad deras apparater ar installda pa for att se att fria 

stationer^, ar populara, Sen 1982 har Capital Radio tappat nastan en miljon ly 

s^nare.^ill de fria stationerna, vars antal i London uppges vara 461 Forra 

r®-^pr^^nderade Capita^ 15,8 miljobn pund for att gora en vinst. pa 1,1 miljon. 

Sajjitidigt lade Radio ackie ut 52.000 pund och kunde rakna in en vinst p& he^ 

\Pr ^.PnQOO -pund. Ayep Londons turkiska, arabiska, pakistanska och grekiska sta 
tioHjer. ar lonsamma. . . 

^ne r 

Fn kanal som standigt forvanar med sin popularitet ar "BBCss popkanal Radio 1. 

Av de samlade licensavgifterna som BBC hSvar in spenderas. b.ara 2 procent p§ 

derma station. Trots det ar den BBC:s popularaste kanal och som aven st§r sig. 

tmttre i konkurrensen an- Capital Radio. 3o Sandiland p§pekar att Radio One.ar 

lypk^d^da de kunnat dra till sig lys'snare i Sldrarna 15 - 24 ap nch santidigt 

flu hiUismorslyssnare. Radio One har puhd aldersf drdelning enligt CapitaXsui^ 

b4jrfc^ajy;; nya presehtdtdrer kommer att tilltala ungdomar trgr 3q. Chris Tarrant 

sj<^* bipnda in humor odj^j lynnighet i sitt program. David ensen ar redan kand 

bland yngre lyssnare, an har av^n erfarenhet i musikval och musiksmak. ^an 

ar aven en utmarkt intervjuare. ans intervjuer kommer att vara mer flytande. 

och mer shouibizoktiga an vad ^ike Aspel presterade pa samma-tid -pa-fdrfrvi-ddaga^" 

rno. Det, pka., heller inte vara nagra 45-minuter©?samtal i Claire Rayners prog:- 

raift'V' ander a\fen att. stationen forr gjorde misstaget att an dra musikotbu — 

det i dagprografnmen for drastiskt. ska en tatare och snabbare spellistagev 

battre resultat. Det ska aven vara mer enhetlig musik under die olika program—^ 

men p§ dagtid. fn annan fbrandring ar en egen ny het sbulletin klockan 19.00 l^o 
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kal tid# Detta var den enda .andringen IBA medgav i stationens planer att spo- 

la. IRM^bulletinerna under dagarria# En pratshow pa natten har kortats frSn tvfi 

to-Il sn timme• Vidare har Jo infort ett nytt musikprogram tre natter per vec— 

kilned Gary Crowley# Han ar ung och "streetwisen och det blir kanske nagot i 

punkvag? PS; sondagQpna har de stdrsta andringarna skett# Samtidigt som list - 

programmet mellan 17 och 19 lokal tid infors skippades konstprogrammet ' Artbe- 

at, det klassiska musikprogrammetf jazzprogrammen och Richard Dianoe folkmu - 

sikprogram och Capital Re-Cap som v ar en snabbrepris pa specielle ins lag fr&n 

yeqkans programrUtbud* I deras stalle kommer "Rockumentary" som ar eng&ngspr£ 

gram om olika foreteelser inom pop och rock, Vidare kommer Mii;va timmar lang 

show med Charlie Gilldtt och ett musikprogram med Mike Alien * Da SterstSr an 

timme att klamma in smala program som teater, klassisk musik och andra minor^i 
tetsamnen# -on^ 

L'ockar Jessie 'ffrjalndon n 

3-0: Sand Hand forsdker forklara Laser 558 « popularitet med att stationen arny. 

0-ch: spannande och inte etablerad vilket skulle gora den spannande for yngre 

lyssnare# Troligen ar det snarare s& att stationen vibner lyssnare genorrj att 

den talar lite men into ar sa stel som Radio Caroline# Dessutom ar det ingen 

annan station som spelar musik under hela sin sandningstid av de landbaserade 

konkurrenterna . Inte ens popkanalen Radio One. kan speTa muslk i den bmfattnl-* 

ngen pa grund av do urmodiga avtalen med musikerorganisationerna som tvingar 

fram onddigt snack och krystade overgcingar # Radio Bne forsdker dolja det i in, 

slgg som "^norocs" (handlar om olika typer som datafreaks med diverse skamt), 
"‘dagefls trafikkd" etc# - 

En kvinnlig D3 pfi den stationen ar Jessie Brandon# Den tidigare. offshore-DJ:n 

Tony Blackburn som pa 60-talet snorrade skivor pa Radio Carolina och Radio Lo 

ndon och som numora gor'program for Radio One och BBCRadio'London kdm medett 

forslag som fick oheferna att hicka. Da han tyOkte Laser var en rrrycket bra si 

ationfpreslog han att Jessie Brandon vikarierade for honom under bans semes- 

t“er# Det gick inte for sig# Sen dess har han okat sin arbetsborda, genom att ja 

ven presenters en videoshow for Sky Channel# D§ Micky Rorne skulle sluta gora 

program p§ Capital Radio i slutet av oktober var det Jo Sandilands tur att lo 
cka med hog Ion# 

. 52^Q|3^Q=5?dio____sakert_kgrt 

Ndrdirlands onda kommersiella lokalstation ar Downtown Radio# Stationen har 

sen starten haft hoga lyssnarsiffror. Dessa har nu dalfet men ligger fortfaran 

de langt over snittet for ILR-stationer. 1982 lyssnade 66 /o av befolkningen i 

s-nitt 12*4 timmar per vecka. I ar ar siffrerna 57 % och okad avlyssningstid , 

T3,4 timmar per vecka# Lyssnartoppen delas med Moray firth^Rbdio som ocksS ar 

placerad i;ett isolerat samhalle• Downtown Radio har en fordel av Mordirlands 

relativa isolering dar lyssnarna identifierar sig med samhallet (aven om syn- 

en pa det ar olika med dartill horande religionsbrak) och dess speciella kul- 

tur# Vidare bor och arbetar befolkningen i en stations tackningsomrade till ^ 

killnad mot fastlandet dar manga bor i en stations omrade men arbetar i andra 

stationers t ackningsomrSdeih, vilket forsv&rar det..fgr stationerna att.identi¬ 

fiers, sig med lyssnarna# 

kr iget ocn ..Calklands darn a dkade radiply ssnandet i Storbritannien # Detta 

perodde pa ,att folk lyssnade pa fler nyhetssandningar# I lyssnarundershkning- 

•^?n?-tmyntades.::uttrycket "Falkland factor"# En sSdan • finns det standingt i det 

959^^9? ^:Prdirlond0 for att mdta nyhetstorsten sander Downtomn Radio korta bii 

Iletingr varje halvtirame# Stationen skiljer sig aven fran ovriga ILR-station—• 

pr.genom.att -bara ha ett aktualitetsprogram p§ mSndagar och inte en massa tel: 
pfbnprogram#• 

^y§rt hitta stationsnamn ...r -■ . , : . . 

M-ar bolaget bakbm stationen vann sandningsratten fran IBA hade det ett knappt 

anvandbart namn# Community Radig Services Limited later inte'upphetsande * s4 

vdrkstaHande diroktoren Da\/id annon utlyste en tavling. Det gallde inte ba- 

ra att undvika forvaxling med BBC Radio ^lster utan aven att finna ett namnde 

dlika-befolkningsgrupperna kunde acceptera# Det innebar att bolaget fick man- 
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do . geografiska nomn som ,Radio Belfast ddh Radio Ards. Studios ligger pa Ards- 
halvon. Aven allraanna namn som Radio Rainbow irch Radio Atlantic foreslog»Sta- 
tionen fastnade sa smaningom for Downtown Radio * Bet berodde delvis p& att de. 
ras studios finns i grevskapet Down men aven for att stationen inte ville gS 
till overdriQt .med lokal mark.ering i namnet. For att tillverka stationsjing - 
“lar kontaktade .stationen-sedan Peter Hatchs Bet ,var han -som skrev Petula Cla¬ 
rks hitlat ."Downtown11 • De forsta stationsjjinglarna byggde pa temat i den lat- 
en i olika tappningar« . ; 4 . \ ' 

.David annon kommer fran Mordirland och arbetade pa BBC i omradet mellan 1960 

7'och 1970, ^arefter^ledde ban ^alawi Broadcasting Corporation i tv& Sr innan J} 

‘ an atervande till England. ^an hann med att v,ara statiohschef BBC Radio Le 

r icester innan Downtown Radio startades* Stationen ar unik da den inte bar si- 

na studios i Belfast utan i. ett indus-triomr&de utapfor Newtownards* Det ard§ 

forv^nansvart att stationens discjockeys uppvisar:.en otrolig kannodom om vad 

som forsiggar i olika samhallen i trakterna 

i de telef oninslag som forekommer i program .. 
men, .. .... 

FiSnga av programmen har .kryptiska titlarsom 

'-"Come on over or movin'on" m§d Ivan ^artin, 

-~,fN o thing 'Better i11 med Paul - McKenna . Station * 

non har en positiv anda i musikvalet och pr 

^esentationen yilken mer ..forknippas med pira 

tradio. Dqt forekommen en stor andel counts 

ry&western d& den musik.formen. ar m^cket po¬ 

pular p§ den grdna on , .Manga DO :,s bar lagt 

"sig till med otroliga amerikanska*dialekter 

♦bdh det verkar vara .fa av dem som klorar av 

att "tima" skivorna s.a att talet slutar nar 

•sangen borjar, DJ:na rakar ofta introduce- 

ra latarna fel och blanda samman vinnare i 

tavlingar, Det verkar aven vara svart attbje 

rakna tiden pa stationen. ^anga skivor av- 

dryts ittom en mdnut for att ge plats' fop n^. 

hetsbiulletinerJ Stationen har med andra ord 

■gn, opol'erad charm* En anledning till attden 

tagpatly ssnare kan vara att de olika . f ria 

ftatipnerna i republiken Irland (Southern 

remand: som:rghgelsmannen; sager) aven har"' lys. 

snare ivnorr^ Det galier spdciellt. Radio No. 

vpildCh Sunshine Radio 0 A\>en Radio Carouseli 

Dundalk har satsat pa en1sarskild sandarcen 

4a:S-t nagra hundra meter fran gransen* 

R.adio-Mister, barjade 1975* 

Chester-Tranmere ^ 

BBC dkadd lokalbevakningen i Nordirland da 

man 1975 overgick fran bulletiner i Radio 4 

till en separat Radio Ulster i stil med ut- 

bjadet i Wales och S>kottland* BBC etablerade 

AH the local & national sport 
on 1485 Khz, 202 metres 

Medium Wave and also on 
95.8 VHF and Rediffusion 

Channel A. 

sAg med sandningar A Dxster redan i. Septem¬ 

ber ;1924• I mag 1972 och juhx 1974 utsatts,. BBC for bomber» Trots oron startar 

68C en understation i I-ondondorry den 11 September 1979. Den far namnet Radic 

l^uy le eftex: f lodeh som genomf lyter staden. Annars ar det ILR-stationeo som Mr 
pigga pM att anvanda flodnamn. 

Dqt kan tyckas tillrackligt syart att kampa om de inhemska lyssnarna. De brijt 

tp.ska radiobolagen nojer, sig inte med hommaplan utan slass Mvon om marknaden 

for syndikeiade program ri USA. Radio Luxembourg planerar nu en Top 30 shou/som 

producoras i Luxembourg0 I den ingMr i programtiden 3 timmar 5 minuter reklam 

per timmd som producoras centralt och 5 minuter som saljs av de onskilda sta- 

tiO'nerrna. Avon Capital Radio .o,ch BBC ar representerade med listprogram. /CES 
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W’ jj-J jj'j is i d lofcrar* pa Radio Carol lent je. 
.Den brusande Wordsjon f irfbs det rika mStt att se av i den kanda badorten Oos.t 

ende som har en vidstrakt strandpromenad» Staden statar aven med ett kasino , 

•i x/ilket det aven forekommer artistupptradandeb som med jamna mellanrum doku- 

■mehteras i BRT :s TV-prbgram, Stadon bar aven ett rikt matt av gag.ator. Vidare 

flaturligtvis de- kanda?: farjerna till Engldnd och en kugtradiostation med . dgn 

kulinariska anropssignalen OST, Stadens hamn forbryllar for det har kanppas t 

ndgot med ost att gora (som for ovrigt hater kes p§ hollandska) och det lig- 

ger knappas i ostir. Tvartom ar det ju i vastra Belgian vid Nordsjoni I tie vji 

.atra delarna av Belgieh: talar majoriteten av befolkningen flamlandska, vilket" 

ar narbeslaktat med hol-landska. Trakterna kallas aven Flandern. I inlandet hu 

■sdrar: de f ransktalande •yallonerna. Ett* stort undantag ar Bry.ssel som till 80 

procent bebbs av franskthiande personer trots att staden ligger i den flamsta 

iande delen av landet, • '.' v' 

Tva kulturministrar 

Det politiska livet i Belgien ar jamfort med andra lander polariserat genomde 

tv§ sprSken och dess inverkan p§ kulturlivet. Det finns darfdr tva olika kul¬ 

turministrar som svarar for vars ett sprSkomrade. Detta ledde till att nar 

de fria stationerna vaxte fram i landet' mottogs de positivare av de franskspjL. 

akiga myndigheterha varfor stationer kunde sanda relativt oberort i de fran.sk 

dominorade omradena inklusive huvudstaden. I de . flamsksprSkiga omradena var 

klimatet karvare med en kulturminister som istallet fdreslog att folk skulle, 

kanske med: svensk allemansradio som-'f orebildy fai gora sarskilda program s som 

BHT:s lokalstationer skulle sanda ut. Dgtta forslag mottogs med kyla b$de av 

operatorerna av fria FM-stationer och BRT, fn o.msuangning bhr sket.t-.det sena,§. 

te aret och det ar nu lika fritt fram i Flandern som i Vallonion att driv'a si 

otioner om man halier sig till vissa riktiinjer. Detta aft0r.sP.rn verks.araha.ten, 

efter flora ars tiilv.axt, nu har bdrjat regleras a.v myndigheterna i avvaktan 

pa ett slutgil;tigt beslut vilko stationer som ska fa fortsatta som legala stai 
tioner. - -" ' z \ 

Valkomnade besokare ’ ■ -r~: • ' ” *; . '' '.V/ 

Tva §r tidigare hade jag besokt Oostendo. Redan da kunde jag .h.qra Radiol Caro- 

lientje^ med blandade program. Andra 'stationer som hordes var..-Radio ^bordzeepS 

100,1 MHz som sander fran ett hoghus samt Radio Kompas med myoket proffisigapr 

ogram samt Radio ^alaxy. Vid det bes-oket lyckades jag hifcta Radio Gaiaxyh s©m 

sander fran ett hotel i centrum. Hotellpersonalen dnskodO/ inga besok, all-ra'im’ 

inst av personer utrustade med kamera. .DS var det fortfarande jsv&rt att drsjrva 

stationer i Flandern. Det var darfor en positiv overraskning da jag lyssnade 

pa Radio Carolientjo i ar att de ktirde fd.ljande jingle i sins’ program: Villni- 

traffa oss pa Radio Carolientje kan. ni besoka- var studio pa Kyjadcriuog 1i Bre. 

dene. Vi valkomnar besokare alia da'gar 08 - 20". En sadan invitation kan inbi 

tna radioter inte motsta sS jag satte mig p& sp&rvagnen till Bredene. Dar up£ 

lystes jag om att stationen sande fran landsbygden 6-7 kilometer utanfor sam- 

hallet. DS vadret var utmarkt hade jag inget emot en starkandc"promenad." ~ - 

Imponerande mast -oj.j u- 

Statronen sande vid mitt besok fr§n ett torp bland.Skrarna. Sidan:om den lil— 

la byggnaden st&r en hog mast med antennerna. Don ser extra storut da huset, 

^.yser > pr i ..det: mindre formatot. Masten verkar dessutbm . tillatt 

bit upfi i derg sitter aven belysningon av parkeringsplatsen fr, 

amYdr byggnbdcn. Val innanfdf d'grren kommor man in i ett somliggsrum dar per— 

sehaIon sitter Och pratar mod besdkaina. Genom ett dekalbemangt fonstor kande 

se DOina i aktion i studion, Granne med studion finns skivarkivot och i and* 

ra andan av huset ar sandarcn inhyst i pannrummot vid sidan av mastens fot.De 

har lokalerna har statiOFteB^sant i flora §r. I oktober planerade agaren till 

,?tt dc s^ru 11.0 kdnno flytta till en vi-lla pS Brugse 5toenu/co 1^8,8401. 

Bfe.dpn91.;,vDar ska- persPn.a.lon.k;unna bre ut sig i ire studios. Dot blir go D3-St 

udio, en talst-udi-p ogh ient Ydr'■ bandnxng. De forsta programmen Fran Radio Caro¬ 

lientje kOm;., jf^pr cfe.fli.-Si. sddon i-.'Stationen opere’rade da inne i .Oostende . T sam- 

band med f:lyfttand:Gt;Gti;ll de n:ya lokalerna kommor sandaro att. flnnas pa bSdapX 

atserna .s a; Ripjgr am me n kan avslutas fran torptf, och atorupptas fran villan 
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Peter de Vries i Radio Carolientjes studio i Bredene, Belgien. Stationen 
vander sig till unga saval som gamla. Poto: CES 

Rullbandspelaren anvands framst till musikprogrammen p& natterna. 
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Till vanster stationens officiella 50 W-sandare. Ovanfdr den sandaren p& 
1 kW, vilken Radio Carolientje anvander sig av. Roto: CES 

Skivarkivet ligger i rummet intill studion. Ett prydligt arkiv med ski- 
rorna i alfabetisk ordning. 
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mod minimalt avbrott i sandningarna« Stationon hade ursprungligen tarikt kalla 
sig Radio Caroline' men ' mod tankd pd att nafnnot f ortf argndo var upptaget auden 
utrsprungliga stationon blev dot (i stallat Radio Carolientje (lilla Carolina). 
Sandningarna her bora stopnats on gang av •polisen, En period kalladb do sig R:- 

(Radio Carolientjo Bredono) dd en disc jockey hade lamnat stationen ochdd 
hotat'att anvanda stationsnamndt pd sin kant. Eftor ott tag dd hotet-into ha¬ 
de forverkligats atergick stationen till det ursprungliga namnet. •" ' 

Familjeradio 
mm mm mm mm 

^ CL* ky.Pi.sk bolgipk fdrotfeelsa ,ar att stationer matschar sig som familjpradio,1 
Praktiken innebar det att qlika typer.av program ligger i block for att locks 
ti;l 1 _aig ,pn „.stor publik mod olika dldiari Stationen har dessutom ott . program— 
utbyte .rood andra stationer. Vo.rje motgon sands ett program pa kossett frdn Ra 

nattgrng ,frligeh TEflC rullbdndspelarei Dfe banden varor sox timmar, Aven dag - 
txd fprekommor hqgdnensiaka timme med nonstop musik.'' Agaren halier, ett uakon 
de oga puer musikiitbudet och patelar for D3:na om de spelar for mycket pop el 
ler udda musik. D3:na mdste frdga agaren forst innan de'gor specialprogram om 
olika grupper. 

Agarens egen hitlista -* ! ,%L 

ff£la statidner med s jalva.ktning .ddndef' en hitlista och sd gjorde -aven Radio C -i 
arolient je.. Denna' gick' ut-pd; 'sbndagarri'a presenterat av en: D3, Den gick sedan 
i -repris pa. onsdagar i form av nonstop musik sd att lysstiarna kunde banda id— 
tarna-.:' Listan' vac inte direkt baserad pd skiyf tti-salningeft- 1 omradet, antalet 
oiiakn.in.gar till stationen' eller ridgon" omrostning. ^-^staiidt samstallde agaren 
Ho_n 8ellamie den med utgangspunkt frdn de nationeila listerna i Holland ooh 
Belgien. Progrlammet -presenterades av M.U. Vlaanderen. Stationens 30-tal skiv- 
ryjttare arivander • fo:rtfarande radionamn da verksamheten annu inte ar •laglig. I 
vecka 30 i ar lag foljande skiver i topp - - . 

pd Radio Carolientje: Veronicas Top 40: 

1) .hankie g.t.H: Tujo tribes WhamI: Wake me up before you go jgo 
2) Wham: Wgksjme-;up before you gdgo Frankie g.t.H: Tu/o tribes ' ' 
3) ' Spandsu ballet: Only u;hen you "leave Spandau ballet: Only ©hen you leave 
4> Mike Qldfield: Td Fiance- • Mike Oldfield: To France 1 ' • • v.L.. 
5) Duran Duran: The reflex 'Duran •-'Duran- The reflex : ' ii t n 
6) _ ;3aokett'i1'' •& Scooters': I save the day Nick ’ Lou/e : Half a boy and half a fman 

71 Klein orkest: Over de auur Ultravox: -Dancing u/ith tears in my eyes 
8) .SCntti- politti: ■ Absolute Jacksons': ‘’State of shock i :.’>is 

9) • 1 Van avezaath* Ve-rrek zeg kerel benD.Ross&3.Iglesias: All;of you 3: ''• 
10) Bronski beat: Smalltomn boy* Klein orkest: Over de muur - ■' ' •■■■" 

Det blev stor overensstammelse i toppen av listorna medan det pd de lagte pla 
ceringarna blev mer lokal pragel. I Beigien finns mdnga_.lqka.la ...sangf;qr.mdger 1,. . 
V1ika .ytta.rstjq,a.llan hors. utanf or laqdet. Det ar of ta schlagers eller enklare 

f; s®^r0 de. mi.nns som .-horde alia reklamskivo.r pa Radio . Mi Amigo , .-D'a 
rerijot ai hollandska artister framgangsrika aven i Flande&n. "■ 

Parqdi_p|_Brdd°rna ^errey i . .. - V .' ' ; 

Att Broderna ^'errey :vdnn E-urovisionsschlagerfinalen med "Diggilo diggilej" ar 
en- foreteelse som inte gatt obemarkt fbrbi, i Sverige har vi3haft! eh- scratch- 

U&rf*°n meG* Br°c|exna Delay': och nu sjunger ^urt ooh- ajken om! gyllene kor. ^ Av- 
ero ii-.flandsrri hade ldten uppmarksamrnats och vid mitt besok pasdade jourhavah— 
de D3 pa att spela "Dikke Lou" Wed Strangers. Lyssnarna kan komma till-tals'ir 



dnskeprogrammet -som, sands v.ar.daga-r 18 ~. 20 .,o.ch som t innehalier korta halining.-. 
&£.z.,t *ex 9 Iran en . famil j till en annan e For att klara skivbnskningarna hadede 
3404 vsrkayor . till- :sitt forrfggande , Stationed har aVen haft besok av s.SngarenNl 

kp som b.lev ,4nterv.juad i ..ett program i Pa sondagar Ybrekommer ..aven pro.gr am mat* 
‘^pen agendan. dar .allt kan;.handa. Stationen var dessutom den forsta i traktep, 

soipj uppgav . sin adress- i programmen.. De ovriga stationerna kontaktas via post- 
boxar. . 

Studiovardar 
:• r t.. i ■ .1. 

!|tation43n ante kan ha nagra inkomster i form av reklam ar D3:na obeTaXda.i 
s^Qiaet .lap tva ,av dem som fungerar ayen som ..studiovardar detaining* Vardska- 
pe44hnebgp att de ansva.rar f oij att stud ion ar i fungerandp skick och i, ordnrf 
VI 9 t a t tp nen .har e.n rrstudiayard pa f ormiddagen. och en an nan' pa;eftormiddageh* 
Detta; uppdrag har do upde .ren kortale. t id, .2-4 manader. For att ’ halXa .kpmt'akt« 
ton. med ly.ssnaina arrangorar stationen/aVe.h driVe-in shoujerV d#v.s. att DO-na 
dpgtr ade r pa dis con o ch aridra da ri s t i 11 s t a 1 in ingbr. * I .august i. gehomf o;rde Radio 
Fatblientje a von .ett strandparta j., Fdrra aret ordnades dessutom on sto.r test 
m^d 40 sin ga re. . St a tip h.e ris! ;.D 3 bli.r darigenom kanda och' l<an f& extra jqbd pS dt 

4c°tek d,S agarna genom'.programmen. vet att de kanner till .mupiken, och\aLr ..lampT 
'sbm pres.edtatp'rGr, " , ' 

Falsk nyhet * 

Den mest prof essionella stationen i omradet ar Radio Komp-sdftvJjar.hoi 1 ah.dr£ 
ska kontakter # ipoH; :.stationen-'*arh ftiycket proffsig med bra/DO :s och enhbtliga ji 
n.glar, och 'ett battre poputbud. Detta ar dock inte fdrvanansyart da .jinglarna^^ 
krjmmeob if^Sn-.-Fsrrty : Meat. art har aven gett stat ionens: DO ts 'kurseri presenta 
tippr.^phr. anjiat radi oar beta. Ferry • ar en karrd DO som for tad ar sedan arbetade 
p a,? R^da o jh.p cr dz ee 1H t e r'aa t i o n^a 1 o oh' s on are gick i land nar det roliga. var si 

Ot>~ Ran. • (^foetarj nu pd:. TR.0S: a: rHitysTsum© Radio 'Compass stangdes en gang' av myrv 
d-i 9.h:P t PjPdfrP- d§ do? h a.d6 ; .s dn,t u t; ens pah it ta d ny he t 0m e 11 rst o rt a t f 1 y g p lan dar 
m§nga dhtt Den. .atationens,’ D0 :;s = ar beta Idan ioch • har atdrrc' press pa big a-tt^ gB 
ra bra program an vod Radio Carolientj;es: D0.is- hat:. r;^-‘J.dr; ^ vF . oT’ 

Regier ing, i ar? . i :.\,r. - . •«. ’..1. ; : ■ 
Stationen sande, . trots, att tdep foirtfarande enligt lagen var olaglig, m*ed ett 
tempo part t illstand F n Id g t det tick den utstralade effpkten ante dv/erstigaen: 
niva ay 100 W F-RP ^och rackvidden var begransad till .8 ’ kalomstor.. f dgelvagen # i. 

praktiken overskred'a dessa granser-rav manga stationer# ^ntennhd'jdec var rr.slven 
^ e n •« rba gr a ns a d t| a x i m a 1; t i rl 1 § t e n : h d jd. var. .40 m e t e r,, S an d3 r n a maste v a r a :k r a s t s 
tlstyrda med.' k ristalleo monte rad- in .en. ugn. Daremo:t:..var de.t ing'-et. krav atrtl saiv’ 
darna skulie vara fabrikahyggda?;mtan. aven hemmabyggen godkan*6ee>- A11 a^ bandare 

ska inspekteras. av teiieverket \(:P;Tj4n 0ocln kommer att plomberas!f Tidigare'-hx/er U: 
vakades tva regler my-cket rioga av myndigheterna 2 inga sandningar^ tillat^s over 
104 FIHz och stereo var inte tillStet. 

'&! «t •:/ q ieL ..-obi- ; : n ; ; ••••'•'. • r •? :i a v-.ld Jr:: 
^^nlyasnapna L . vnid rri :" ;mhao 

Map: tf i radao; blivit en etablerad' f opeteelse 1 landet har BRT tvingats. se orh 

sitt hub# ‘ Forra aret genomfdrd& datf ophRT en lyssnarundersdknin.gr a , Flandern.f 

Av den framgick att enligt opinibhsinstitutet Dimarso att lyssnarsiftrorna in, 
te har dalat for den statliga rodion. I stallet har de fria stationerna genom 

sina program uppnatt att fler personer lyssnar mer och- langr;e;--pa-radio-v ^itgv 
r:p berpdde. de trla stataonernas fpamgangar. pa de personliga bindningarna": mel- 

lan r-‘!P^.:r®ctv ly ssnarna# Specie lit musik valet och presentationen till^ 
t^ladei::&p yngpe. :pufe^lik me dan ly scnandot pa BR;T fdrekommer d stdrre utstrack 

ilri-jfrc-liidrar*. 'Aidre. .lysspare : gor skllnad mellan ' underh^llnihg^ochihfo 
rmataon ,• Ly ssnarna tick aven uphgp3 namnen pa sino ^avorits^tationierV' ela l3r57 •' 
ofeika stationer uppgavs. De popularaste var Radio aeva, Radio Contact, Radio 
Atlantis, Radio Seven, Radio Antigoon och Radio Annick. 

Ftt motdrag fran den statliga radions sida de senaste aren har varit att lag* 
ga ogna hogeffektade stationer i friradiodelen av FM^bandet och att over des¬ 
sa aven sanda i stereo# Ctt sadant exempel ar Studio Brussel som kor en av w 
spand stai mod flera iatar i ett svep. Personalen pa Radio Carolientje uppgav 
att det var en lyckad satsning och ett bra program fr&n BRT. 
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Vandring uppSt i frokvens ... ' ] ■ ■ ' 

P& grund av BRT/RTBf:s intrang i det tilldelade'bfcndet for fria stationB^'har 
m^nga stationer borjat'sanda ovanfor 104 MHz. Bland de mest kanda ar Radio 7 
och Radio ^aeva pa 105,2 och 105,7 MHz. Oen forsta sander dessutom regelbun - 
det ut reklom, vilket inte ar tiliatet* Pa Radio Carolientje kommenterade det 
med att stationerna vagar mer i Bryssel. De pSstod aven att en del stationer, 
sqm Radio aeva, anvander relasandare for att oka rackvidden. Det gar till 

att en mottagare plockar in signalen fran huvudsandaren oeh mater in den i en 
ny sandare pa samma frekv/ens som aterutsander programmet via en parabolantenn 
sa att (nottagarantonnen* inte paverkas# Det lar vara myckot svart att riggaupp 
en s&dah anlaggning. Enligt reglerna far stationerna inte anvanda riktanten;n;^ 
utan ska sanda rundstralonde med vertikal polarisation i mono. ~ ‘ 

Toreningsradio . . . ;-.n 

Stationerna far inte sanda roklam och far inte sanda meddelanden fran utomstjj! 
ende mot..•detaining# I de nya reglerna maste sandarna drivas i fbreningsfo-tfk^-*/-~ 
med styrelse och kassor. Detto ger myndigheterna mdjligheter till insyn. Sta¬ 
tionerna ar dock betydligt friare och'mindre reglerade an de nordiska narradj, 
okollegerna. Myndigheterna til.later bara bruk av sandaren fran samma plats ^ 
om den tillstandshavande. studion och far inte flyttas. Tillstandet ar bunde t 
till en godkand och plomberad sandare och myndigheterna tilldelor stationerna 
deras frekvdnser. I borjan av juni meddelade kulturminister ^<arel Poma vuilfca 
de forsta 104 flamlandska stationer som f§tt tillstand* Av dossa fromgar att 
nagra definitiva frekvenser inte har valts utan bara vilka delar av FM-bandet 
de olika stationerna tilldelats. Radio Carolientje ska-hamna i omr§det 104.9 
- 107,9 MHz. 

Stationerna kallas fqr Niet Openbare Radio (NOR) och om de far tillstand for 
omradet 101 - 104 MHz ska betala 529.000 franc for tillstandet. Det omfattar, 
forutom inspektion av sandaren for 175.000 franc, aveh skivrattigheter till 
Sabam som ar den lokala motsvarigheten till STIM. De tar ut en avgift pa fyra 
tusen franc per ar. Detta for foreningsradio som kan sanda dygnet runt. Det- 
ar en droppe i havet mot vad de svenska foreningorna drabbas avl Radio Caro — 
lientje som ska hamna pa eh hogre frekvens ska betala en klumpsumma p& fejm 
hundratusen belgiska franc.. 

Sandare i pannrummet . 
——— — — — — — — — — —— • jj j • "1C 

Efter att ha besett studion, skivarkivet och talat med personalen fick jag a- 
ven tillfalle att so sandarna. De slappte inte in belgisk press i sandarcumm— 
et. Personalen berattade att de normalt sande med en sandare p§ 50 ujatt som 
via de bada dipolerna i masten avgav lagliga 100 watt utstralad effokt. Denna 
sandare hade, dock kranglat under veckan s§ en annan sandare var inkopplad. I 
sandarrummet gar signalen fr&n studion gonom en equalizer som finputsar Ijud- 
et innan det matas in i.sandaren* Den ordinarie sandaren var relativt liten i 
en lada med ett par decimeters sida, Denna lada var oppen for service och n&— 
gon plombering gick inte att upptacka. 

Stationsagaren kande en person som bygger sandare. En sad'an opparat var nu in, 
kopplad. Nar dorren oppnades till pannrummet som hyser sandarna slog varmenut 
mot oss» Det behovdes definitivt ingen varmepanna i husot sa lange don sonda^ 
ren var inkoppladl Det visade sig att de hade kopplat in en reservsandare pS 
en kilowatt vorfor rackvidden hade okat rejalt. hade tydligen i 
Selgien ingon stbrrc inblondni'ng i driften dS manga stationer kor mod hogre 
effekt. Det ar forst n.ar det ar uppenbart och stationerna ar mycket populara, 
som i fallet med Radio- Contact och Maeva, som myndigheterna tor sandare p& l^o 
pande band. ! 

Endast p§ FM .. * 
l_j ~ *"*’ ~ ——— — ——— 

ittils har omradot fran 106 MHz varit reserv/crat for militarcn i handelsa av 
en kris. Detta omrade ska nu rensas s§ att de fria stationerna kan anvanda oni 
radet upp till 108 MHz. Daremofc v/erkar det vara ogorligt att" lata stationerna 
anvanda lediga lueker under. 100 MHz. Avon mellanvig Mr tabubelagt. 3ohan Rod 
som var tekniker pa Radio Delmare stoppades efter ett fMtal dagar. /CES 
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hdr/wdr/seb 

"Oar je sondag sander ovannamnda. 
stationer ett gemensamt program 
soiri1 spdlar OLDIES* 

Son da gar. 13:10^14:00- 

Frekveqser s bla 972 Khz pa mellan- 
^S^- cfc?h "61 90 KHz kortvag. 

fiat — : ' • • • 

SuDPEUTSCHER RUMDFUHK 

Sondagar 14:00-15:00 6030 KHz 

VSqW.age r - p*ar a de11 

SAAREAHPISC HER RUNDFUNK 

^Furopaujo lie n 1422 KHz 

Varje dag kl 18:10-20:00 

MK’raftpaket11 med olika amnen varje 
dag1 %^hli:gt foljande: 

HSadag^iBe X, Anr uf Hit m© d Wi 1 fried 
.4 ;v - > Xckel p.i•r.■ 

Ti'sdag: Super-Maxis (l2M~skivor) 
med Wilfried Eckel samt kl 

. •,r 1.:9:05- Bundfunk med Bergen 
4.;.~ a poster, •. 

OhiSd.ag: Hits Akt.uell; .me d Wolfgang 
^ ^ Hpll man n, k 1 19:10 T y s k a 

I • for paljningslistan (samman- 

. ,.r - * Hr ag ay, /top 75 
Tori Hags Hit-Ti.p“ me dr Wolfgang Hell- 

mann, 19:05 On Tour 
Fredag: Schulerhits med Cornell 

Hamm, 19:05 Gast-spel 

Lordag: Europas Hitparade der Hit- 
g paid den med Wilfried Eckel, 

-:mu*21r; 1.9is05 : LP^bve'.r sikt* 
Sdndag: 1 Ini Concert me d Wolfgang 
•::in. Hellmann • -- 

h •- • f nniv' • i‘ •• • • 
Riflsri 

920 KHz, 684 KHz, 6005: KHz 

Tarsdag 00:40-01:30 

01:50-02:30 
v1 J 17:00-17:30 
.Tj nnn :- , tB: 00-1 8 : 30 

"”£n"8 19:00-20:00 

Fre dag j 1.9,:.00-20 : 00 

Mus i kgu.i deri 
RADIO FRANCE INT"L 

OLDIES NACH 
MASS (dell) 

OLDIES..de12 
HIT-MIX ‘dell 
HIT-MIX dol2 
COUNTRY RIAS 

SEEIE AUF HEISS 
"Die?Soul Show" 

Lbrdsg "23:35-01 :30 STUDIO 89 
q '1''-y‘Vr "Qio RIAS-dance 

Show" Top-dance 
Hits. 

RADIO FRANCE INTERNATIONAL 

"Crougue Matin 

MAri dag' -'/Fi'e dag 09:30-10: 00 
do- i'1 '1' 10:15-10:30 

QRGi bla 11670,'9715 KHz 

Hit-Parade International 
Programmet ar ett samarbete me.d R 7 

som ar den franska radions ungdomsavd. 

Ldrdagar 18:05-18:50 

Tisdagar 20:45-21:30 (repris fr lord) 

Frekeenser bla 6175, 7135,' 7160, 9715 
9605, 9790. 

Mottagning av RFI ar fn bast under dag- 
tid och mottagningen kan darfor-vara 
lite samre nar det galler ov/anstaende 
program. 9790 kan ey vara bast'jo 

A FN EUROPE Basta QRG: :873 KHz 

For Ni som uill prova.llyckan. med AFN 
och inte kanner Er alltfor storda av 
ryssar, har ar AFN:s px-schema: 

MSndag - Fredag • :■ 

00:05 
00:30 
01 :05 

02:05 
03:05 
04:05 

.05:05 

06:05 
• 06:15 

10:05 
12:00 
12:15 
13:05 
14:05 
16:05 
18:00 
19:05 
20:05 
20:35 
21 :05 
22:00 
22:20 * 

23:05 

Lordag 

00:05 
03:05 
05:05 
08:05 
12:00 
12:20 
13:05 
16:05 
18:05 
20:05 
23:05 

Sdndag 

00:0.5 
01 :Q5 

Phil Harvey 
Bob Moke 
Mary Turner 
Roland Bynum 
Wolfman Tack 
Harry Newman 
Local Show 
Sports 
Local Show 
AT # Today 
NEWS/Sports 
Local Show 
Charlie Tuna 
AFN Mid Day. .. 
Local- Show 
Newsworld 
Gene Price . 
Radio Drama 
Friends and Strangers 
Don Tracy (spul-musik) 
News/Sports 
Old Gold Retold 
Nightside 

ountdown American Country 0 
' l/iva 

Dick ..Clarks - Rock & Roll 
Local Show L.t- v 
News/sports : 

This is Europe 
Country Countdown -fJ 
Saturday Magazine * 
The Countdown 

Dick Clarks Rock & ...Roll 
Off the Record 

King Biscuit Flower Hour : 
Live from Gilley's J ’I:?v 
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AFN Europe forts 

* 

02:05 
06:05 
07:05 
07:30 
08:05 

09:05 
09:10 

10:05 
11 :05 

12:0$ 
12 i 3 0 

12 t35 ' 
13:05 
14105 
18:05 
20:05 
21 :05 
23 $ 05 

American Top 40 
Open Door/Protestant Hour 
Salt Lake Choir 
East of Eden 
Amen 1s Corner 
Sports 
Sounds of Sunday 
Celebration/Love on the ROCK 
Swinging Years 
Sports 
Our changing world 
The Old West Gazette 
Old Gold Retold 

American Top 40 
Commentary 
King Biscuit Flower Hour 
Viva 
Musical 

BBG^ RADIO ONE 1089 & 1053 KHz 

M&ndag - Torsdag 

F7t00. . Adrian John 
08-bd; \ Mike Read 
1 OsOCT . Simon, Bates " 0 
1 3r0:0; Gary Davies - ’ 
15!:30' Steve Wright 
18:00 c Crund'Brookes 
2 0:30 Janice Long 
23:00 x. John Peel 

x torsdagar: Into the Music 

Jimmy Savile1s Old Record 
Club 
Adrian Juste . F 
Hitsville USA (Motown-px.)' 
Top 40 med Richard Skinner 
Anne. Nightingale 
Robbie Vincent (soul) 
Gary Byrd (gospel) 

RADIO LUXEMBOURG 1440 KHz - 208 m 

De n n a stations eh gel ska”' ‘program* Tioppar * 
fortfarande from och tiilbaka vad 
galler DJs. For narvarande ar Rob 
Jones ej p§ stationen. Semester? ,;:n 
For tillfallet galler foljande schema, 
men nar Ni laser detta kanske det ser } 
annorlunda ut.. 

MSndag - Fredag 

20:00 Mike Hollies 
22:00 Tony Blewit 
01 j 00 Bob Stewart/Benny Brown 

(ibland Bob ibland Benny) 

Lor dag 

20:00 
21 :00 
23:00 
02:00' 

Son dag 

20:00 Nasta veckas toplista 
23:JO Bob Stewart 
02 *QQ Stuart & 01Tie 

In Concert 

Stuart & Ollie + Frionda 
The Rosco Show 
Bob Stewart 

13:30 

15:30 
17:00 
18:00 
20:00 
22:00 
00:00 

Fre dag 

07:00 Adrian John ■- • 
08.r:00 Mike Read 
10:00 ' Simon v0ates ?- 
13:00 Gary Davies y • vi 
15:30 Steve Wright ■ : 
17:30 Select-a~disc 
18:45 Roundtable ? 
20.: 00 Andy Peebles „ • 
22:00 Friday Rock Show 

Lordag 

07-:00 Mark Page 

09:00 Peter Powell 
11:00 Dave Lee Travis 
14*200 '" Lenny Henry 
15'00 Paul Gamb'accini m. American 

~ 1 Hits• 
17*00 Saturday Live- L: 
19:36 In Concert 
20:30 j i:j: Tan Brass 
21130 Dixie Peach 

PiJ: 1J: ;i f y L : : 

Sondag 

07f00 4 Mark Page 
09:00 Peter Powell 
IT:00 Steve Wright 

c /Gy, 

VOICE OF AMERICA . - ""‘,7.T 

MSndag - Fredag 

Frekvenser: 6040, 9760 och 11760 KHz 
(Kan aven horas pa andra QRG:s, d§ 
dessa frekvenser ovan endast ar for 
Europa) 

.20:30-21:00 MUSIC USA 

Sandningar riktade till Afrika som ar 
ay intresse: 

Man dag - Fredag *3 . r : 

18:30-19:00 MUSIC USA 
20:30-21•00 Sound of SOUL 

Lordagar* 

1 8.: 30-19:00; SOUND OF S0U.L . ^ 

Frekvenser: 6040, 15205, 17785, 26040; 
15410 , £.1 485, .1 5445, 178.70 
15600: KHz etc* • . :j 4r, 

0m Du har hdrt'nagot musikprogram p§ 
kortvag, mellanvag eller langvSg som : 
kan vara av intresse for andra. Hor'/nr; 
av Dig* Gott nytt ari* 73s BAff- 
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En del fria stationers operatorer tycks inte bara ha is i magen utan aven en 
otrolig framtidstro. I augusti besokte jag Sunshine Radio vilket atergavs i 
foregaende nummer: av DX-Gnistan. Vid den tidpunkten hade den nya strangare te, 
lelagen varit i kraft en m&nad och operatorerna trodde att stationen skulle i 
de itarmsta manaderna stoppas av myndigheterna.* I s& fall skulle stationen in¬ 

te Steruppsta da de inte ansag sig ha rid att borja pa ny kula. Statioeen ,sa- 
de aven att den inte hade nagra planer pa FM-sandningar d£ de fiesta personer 
i omr&det enbart anvande mellanvagsmottagare. 

Hyndigheterna sl&r till — 

Eftei att ha fatt m&nga kritiska uttalanden till livs fr&n de bolag som driver 
de licensierade kommersiella lokalstationerna borjade myndigheterna reagera i 
oktoberii Tidigare hade enda'st ett f&tal ingripanden gjorts* ^bre den nya lag- 
andringen den 16 juli hade 7-dagarsstationerna haft en ganska l^ign tillvaro.I 

den gamla lagen fanns en passus som innebar att myndigheterna inte kunde besl. 
agtd en sandare utan agarens medgivande* Det innebar att polis och televerk jL 
nnan ett beslag forst maste finna sandaren, sedan gemomfbra en rattegang, for 
att fa ratt att ta apparaten. Under tiden hade stationerna god tid att tillve 
rka ny utrustning varfor sandningaraa fortsatte som vanligt. ILR-stationerna, 
som har anstrangd ekomomi, fann lampliga syndabockar och pressade myndighetejr 
na till aktioner mot de populara stationerna. Den 11 oktober radades sju sta~~- 

tiorrer i Eondon • 

Det verkar som Department of Trade and Industri (DTl) som overtagit radiofrit- 

gorna fr§n:. Home Office har inriktat* sina aktioner mot FM~stationer*; I London, 
dar flest stationer ar aktiva, har DTI slagit till mot tva grekiska stationer 
samt ^orizon; 3FH och Skyline. For nagra veckor sedan sande Radio ackie aven 

pa FH. Efter tva dagar kom DTI till stationen o^h avlagsnade FM-sandaren. Hen 
mellanvSgssandningarna fortgar som tidigarel I anchester finns i de sodra de. 
larna enimycket popular FH-station som heter KFH. Denna station radades freda. 
gen 9 november. Darmed aterstar av 7-dagarsstationer nu bara Radio ^ackie och 
Sunshine Radio, samt eventuellt nagon station i Liverpoolomradet. 

Trots att framtiden for stationen ar._mycket osaker satsar Sunshine Radio mer 
pengar i verksamheten • Personalen hoppas att BBC Radio Shropshire som startafc 
i april 1985 inte ska innebara n§gon forandring i verksamheten*. Sunshine har 
flyttat till en ny studio inne i Ludlow* Denna verkar innehalla samma utrust¬ 

ning som i ladan* ^en ar dock battre och komfortablare an ladan i Greet. For 
att bve£fdra signalerna fr§n studion till sandarna i husvagnen i Greet anvan- 
der stationen ledningar som tillhdr televerketl Det ar British ^elecom (BT) i 
vilket den konservativa regeringen nu saljer ut drygt 50 % av aktierna, vil - 
ket dock knappast beror de fria stationerna, Sgndningstiden har utstracktsoch 
ar nu 06.00 - 20.00 pa vardagar och 07.00 - 20.00 pa sondagar lokal tid* ^i- 
dicjare sande stationen endast sommartid eftor 18.00 lokal tid. Under den mbr- 
ka Srstiden ansags det meningsldst att sanda langre da Sudwestfunk pa sammaka. 
nal storde for mycket. 

^u nar sandningstiden har utstrakts har stationen kompletterat med en FH—san-' 
dare, trots att en sSdan ansags overflodig tidigarej Denna str&lar ut 40 watt7 
i mono p£ frekvensen 103,6 HHz. Sandaren ar transistoriserad och star pa Br¬ 
own Clee Hj_2.i och far signalen via en televerksledning. Som antenn anvands enr 
3/4 vaglangd l§ng rundstralande radiator* Aven H\/-sandaren pa 1017 kHz har nu 
forbattrats^ genom att 1judkontrollen fran ADR har bytts ut mot en Bptimod -AH 

compressor/limiter*■FM-,sandaren togs i bruk i oktober. Stationen maste vara 
ett sarfall inbm brittisk radio* Det ar den enda fria station som hittiils ijl 
te har nagon annan lokalstation i sitt tackningsomr§de. Det verkar aven vsTarra r 
den station som har storst tekniskt kunnande och en otrolig framtidstro* Att 
anvanda televerkskablar fdr att mata sandarna maste vara unikt bland ongelska 
stationer. 0ag har inte'bns hort talas om nagot liknande bland de mer etable- 
rade koilegerna i Irland.f)^1. anvander HF-lankar* Stationen ar aven mycket po- 
sitiv till DX-are OGh svara pS rapporter. Vid mitt besok vioades rapporteiy£ES 
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UQ LUFTEN 

BENS IN I BLGDET ? • Det var en f redagsef t.ermiddag for ett tag sen , och jag befann 
me J Pa passagerarplatsen i fransatet, pa 11 en japansk skokartong med symaskinsmo- 
tG)rYf* Erida malet -med bilfarden' s var .att,komma h6m# En sann radiomissbrukare 
tai? alltid tillfallena i .ak19 sa jag passade. pa att DXa lite pa FM—bandet# Bil— 

^ t6g med ;nod och nappe in Uddevallas P3~sandare, och radiopiogranimen hop— 
pade ur/hogtalariia* Eller rattare sagt lokalradioprograpmen# rFor fatt; vara - lite"' 
mer exakt var det Radio Trestad som sande och de serverade inslaget;’,rHelgen ar 
losiT,.; Lokalradrostationerna;fbrsoker ju alltid att vara. lite. extra underhdl- 
lande p& fredagar median 17*10 och 17*55 ca* For det mesta innebar detta, att 
man faller i somn och inte vaknar forran pa lordagsmorgonen, for att precis" 
hinna gora fardigt kaffet innan Hasse Tellelnar slar sej los* 

Bet kanske finns ett samband? Hur somhe1st visade sej .Radio Trestads overtyr 
till helgens aventyr inte vara Set smartsam som jag forst fruktati *Helgen ar 
^.s♦ft ii^tervjuade n.amligen vanersborgsgruppen Camouflage,- som for narvarahde 
spelar in sin debut~LP i Varmlands storskogar, dar Silence har- sin studio#. ;: Vi* 
kan val redan nu utfarda stormvarning fdr plattan;9 som komher i borj.an "ay. 1985# 
Ramixarna lat bara saa braal Och det finns tydligen oaser i de torraste oknarna 
ocksd# Cheers! r . . * V'?‘ ; 

—0— *# ' 

TILLBAKA TILL NUET? Exakt nu, precis nar detta skrivs, lyssnar jag pa Tracks i 
P3* Att Kaj Kindvall fortfarande har anstallning -pa Riksradion maste betraktas 
som varldens attonde underverk# Gar-det inte att fbrtidspensionera hohom,.skram 
la till en ehkelbiljett med nasta rymdfarja.;och satta in en proles i studion i 
stallet? Denne sa kallade BJ ar ju for bedrovlig, en mastare pa att gora popra— 
dio TITAN tempo# Och den senaste dumheten ar "Hits 84"* Den 29 december pph x'5 
januari ska Kaj presentera 1984 &rs basta ldtar# Lyssnarna ska rosta fram la— 
tarna, och det ar naturligtvls ponitivt att de far medverka# Men9 och detta ar 
allvarligt1? redaktionen har begransat urvalet till,de:laiar,: som legat hdgst 
i f .d#- Heta- hogen och pa Track s 1 is tan samt GLF ? s singellista# JCultnrf arligt o.ch 
typiskt svenskt# Det ar som. att - valja mellan pest och koleras. , . : 

ALPHAVILLE? Big In Japan, * HOWARD JONES? Like' To Get To Know x You 
Forever Young, . . v • Well9 

v;;. : ; Sounds*: Like A Melody New Song, . . 
'ASSEMBLY^ Never Never Penrl Tn The Shell1'^"\ 
PAT'BENATARs Love; Is A Battlefield . ../ ;What Is .Love . ;5 

EATJRA BRANIGANs Self. Control. CYNBI LAUPER? Girls Just Want Td : Have 
BREAK MACHINES Break Dance Party, Funx v 

Street.Dance LIMAHLs . The Never Ending Story J- : 
MEL BROOKS s ’ To Be Or Not To„ Be PAUL MCCARTNEY? No More Lonely Nights. 
IRENE CARA? Why.: Me GEORGE ^MICHAEL?. Careless 'Whisper ■ 
CHICAGO? Stay The Night BETTE MIBLERs Beast Of Burden 
CHINA CRISIS? Wishful Thinking NENAs 99 Luftballoons 
PHIL COLLINS? Against All Odds RAY PARKER JR? Ghostbusters 
CULTURE CLUB? The. War’Song, . PRINCE? Purple. Rain 

Victims ; QUEEN?: Radio Ga Ga ' ” ;V :u;‘ 
"■BEPECHE MODE? Mas ter; And Servant 9 REAL LIFE? Send Me An Angel'1”' :lv;/ 

People Are People t LIONEL .RICHIE?"Hello 
DURAN DURAN? The Wild Boys ' ROCK STEADY CREW? (Hey Ybu) The ":*R;ock 
EUROPE? Open Your Heart . Steady Crew 
FLYING PICKETS? Only You • . ROCKWELLs Somebody's Watching Me: ' 

‘ FUN FUN? Colour My Loye . ' . . N ROMANTICS §, Talking In Your Sleep 
MURRAY HEAD? One Night In Bangkok SLADE?; My Oh My,. . . 
INDUSTRY? State Of The Nation Run Run AWay* . • 
MICHAEL JACKSpN? Thriller RICK SPRINGFIELD?.‘ Love Somebody 



KIM WILDE; Dancing In The Dark 
MATTHEW WILDER; Break My Stride 
STEVIE. WONDER; I Just Called To Say I 

Love You 
PAUL YOUNG; Love Of The Common People 

Eller hur? Om detta ar 1984 ars basta ldtar vill jag inte bo i det har landet 
langre. Alternativet att flytta till Texas och borja lyssna pa country ter sej 
plotsligt mycket attraktivt..,. En storre och mera komplett samling tandlosa. 
singlar fdr man leia efter med 1jus och lykta, Och vart har Frankie tagit - va- 
gen? Har Kaj-drabbats av Mike Read-syndromet? Den svenska rocken har man lyc- 

kats mygla bort helt och hallet. Jag har full forstdelse for att Olof Olsson in 
te tog upp Tracks bland "Battre imgdomsprogram I Riksradion"'i DXG 3/84 (s» 26), 

P.S, Kaj lyckades just ta en poang genom att spela titelsparet fran Lloyd'Coles 
"Rattlesnakes". Kop den LP;n, sd ordnar sej den harvintern oclcsa. 

-0- ■ 

FLER SVENSKA MODELLER; Daremot har jag svart att forsta varfor Olof INTE namn- 
de Lilia Boffimen (P3 sbn 21-22) i sin artikel. For narvarande ar detta. rockmaga- 
sin det meet allerta Riksradion har att erbjuda. Lars Aldman, som ar redaktbr, 
har fingret pa pulsen, och letar fram slnt som ar precis lagom okant. Och dess- 
utom valdigt braj Ett flertal LP;n har harnnat i backen tack vare honom. -Det ar 
ett bra, informativt program helt eiikelt. Den minnesgode lasaren kommer T 'lhag 
att Lars Aldman tidigare var med och gjorde Vagspel, och det var ju ocksa ett 
ganska bra program. 

RICK SPRINGFIELD; Souls 
BRUCE SPRINGSTEEN; Dancing In The Dark 
THOMPSON TWINS; Doctor Doctor •' ; 

I You Take Me Up 
NICLAS WAHLGREN; Het L&ng Sommamatt 
WHAMs Wake Me Up Before You Go-Go 
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NOT SO VERY BIG IN JAPAN;' H&ll med om att det ar lite markligt att Nippon Hoso 
Kyokai, eller lattare sagt Radio Japan, bemodar sej dm att sanda program p& 
svenska. Sd lange jag kan minnas har man envisats med att sanda sina Sma kvar- 
tar varje dag. For det mesta pa 13 och 16 mb och'det-har alltid varit ; -helvete 
att hora dem. ■ • ri . ■ J.LV 

Detta ar markligt. Japan, en av varldens ledande elektronikproducentery' foriMr 
inte av ©-gen kraft gnistra runt jorden. Man tar till knepj krjraper-vart 'kldt. 
For ©tt par dr sedan hyrde de in ;sej i Radio Trans EUropes Sines-anldggnin-g,'ior 
att fa battre horbarhet har i Europa. Portugal-relat berbrde dd -endast Radio 
Japans General overseas service, d.v.s, program pa engelska och japanska. 

Sedan den 2 april i dr har det kanske blivit lattare att hora stationen. De 
svenska programmen distribueras numera via en satellit (Intelsat) till Gabon, 
dar Africa No 1 sander ut dem. Detta har i sin tur inneburit att sdndningen bli- 
vit tidigarelagd med tva timmar. Svenska sands numera 05*30-05«45 svensk viir*» 
tertid, och man kan ju frdga sej vem som egentligen lysshar vid denna tidpunkt, 
Det kanske endast ar tomten som ar vaken dd. Tyvarr hah jag ihga aktuella frek- 
venser tili hands:, men tidigare har 500 kW-burken i Gabon varit installd pa 
15• 315 kHz*-iDessutom anvander Radio Japan tva Tokyo—frekvenser, Prova i 16 mb, 
Och skriv for allt i varlden hit och beratta vad de pratade om] Braai 

-o- ' - - ■//; 

A NICE CUP OF TEA; BBC World Service ar, med ratta, -en institution pa kortvag 
och det skulle vara fullt mbjligt att skriva enbart om BBCWS. Den grovsta kri- 
tiken jag kan komma pa, ar att de kanske kor i alltfbr valkanda hjulspdr, Enpd- 
halsning i diket dd och da skulle inte skadaJ 

Ibland blixtrar Servicen dock till. I vdras hade man serien It's Your World som 
var ett internationel.lt phone in-program. Ni sdg sakert hdl om detta i svensk 
massmedia nar Olof Palcie medverkade. Nar man anvander kortvagen pa detta sa.tt 
ar det verkligen radio i‘tideni Nytt pa schemat den har-gdhgen ar serien Sweet 
Soul Music, dar Tony Myatt presenterar storheter som Aretha Franklin och Marvin 
Gaye. Lyssna pa de 15 minuter langa programmen; man 04,19 och'17,155 tis 00.15" 
eller tor 08.30. Det kan ju inte bli ddligt med sant material. Hej da] LAH. 
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Medan- Bruno' holler lada pa Byrken oeh min undulat gar pa hogvarv ar det Ster 
dax att sprida en ny dos nyheter. Det har varit problem for mig att h§lla liv 
i mina fSglar dS do sitter ensammo under dagtido : ^ag ha.r darf or i standigt min 
transistorradio i koket inkopplad pS DR P3* Detta harvnu givit den senaste en 
sadan rutin att den sitter tyst anda tills jag knapper pa radion*fEn sann ra¬ 
dio! med andra ordl ^i ovriga som lasir detta noterat att nvheterna ar notera 
de r S(\IT - Sund ^ormaltid. 

v:ARGENTINA : Foljande stationer ar ak- 
v tiva pS. kortvag: Radio Belqrano 17> - 

21 p,S 1178 0 kHz, 23’- 03 pa 6090 'och 
ibland senare p*g*a; sport* Radio 
cional ^endoza pa'6180 kHz 24 h. Ra- 
dip Hajerque p& 6160 kHz mod 500'Wit 

23.. Radio Nacional pi 6060 kH2 00- 
13.30, 9690 kHz 17 - 23 och 06 - 13^ 

"30, 9710 kHz 14.30“-'18'och 06 - 10, 
11710 kHz 14.30 -'18,00, 15290 kHz i 
perioden 14,30 - 1 3,„11755... kHzM 8 - 

"01,'15290 kHz 14.30 - 06 och 11.30 - 
13.30. HyhetgserOics*1 3,3.0„- 14.00p& 

..6060, 6120, 9690, 9710, 11710 och 15 
_290 kHz. Radio Rjyadavia ar PTP med 
„SSB p§ 9115 m&n-fredag 22 - 03v, lor 
.22 - 05 v och son IB-*01V. RAF 1130 
- 13.30 p& 11710 kHz, 18 - 22-pa 15- 

345 kHz, 23 - 01 pa'9690 och 15345kc 
samt 01 - 06 pa 11710 kHz, Engelska 

"sands 12.30 - 13.30 och 18 - 19. 
....../Coatdot 

COSTA- RICft: Radio ^elo.t har okat ef- 
fekten pi 4832 och 6006 kHz frin IkW 
till 3 kW. /DXF 

On ny station pi 50 kW ska starta i 
december och drivas av kulturolla- 
ACI£, Stationen ska drivas i de nor, 
rp delarna av landet men ar inte nS- 
gon politisk station utan ,ska enbart 
syssla med program till landsbygden• 
A Cl C (assosiatironen for information 
och kultur) ar utan vinstintresseoch 
stationen ska sand% utan reklam.’ Den 
kommer dock att salja reklam tId at: 
^oice of America* Detta innebar inte 
att stationen ar riktad mott juntafi’ i 
Nicaragua; utan en. lokal station* tfoA 
har tidigare^kopt.programtid p§ and¬ 
ra stationer illandet som Radio Re - 
loj. Radio Monumental ..ochi.Radio Colu 
mbia. . • /SWN I 

xL •••'** * -• [ ■ • . ; ' 

DANMARK'En narradio^tation som fatt- 
mycket*uppmarksamhet; ar The ^oice i 
Kopenhamn pfi 102,8: MHz* Stationen ha 
de under n&gra manaders tid betaldre 
klam for diverse organisationer som 
FDM (motororganisation typ MQt;orman- - 

nen i Sverige) och PFA* Avan DR K^ben 
havns Radio betalade 400 kronor fdren 
reklamspot som sandes for forsta g§ng 
en mandag 3 September kl* 7*1.5* I en 
intervju i tidningen BT medger chefen 
f8r Kobenhavns Radio att narradiosta- 
tionerna har satt fart pa dem* Det ar 
unikt att en statlig station har sett 
det nodvandigt att annonsera oven en 
betydligt mindre narradioi Ny var det 
inte avsett att reklam skulle f§ fore, 
komma under narradioforsdket ^5s8hThe 
^oice fick en varning fran kulturminj* 

steriet. Programmen kan avlyssnas p& 
foljande tider: man - ohsdag 07.00 
17.00 och 20.00 - 22*00, torsdag 20 - 
23.00 och fredag 20.00 - 01.00. /DXF 

Lordagen den 24 nove.mber kl 19;00 sta 
rtade sandningarna fran ^anal 2. ^nvi 
gningsprogrammot bestod av en halvtim 
me presentation av aktuella evonemang 
inom film, teater, shorn etc i ^openha 
mn presenterat av Michael “undesen aji 
en kand fran popbandet Shu-Bi-Dua fo- 
Ijt av en halvtimmes shou, Eamiljen A. 
ddams fr§n 60-talet, en halvtimme po^i 
videos och rundades av med filmen Dok. 
tor till sjbss fran 1955 med Dirk Bo¬ 
garde och Brigitte Bardot. For att f3 
stationen p& ben har'grundarna satsat 
tio millioner kronor. De ar baron Ot¬ 
to Heedtz-Thott som aven driver The 
Voice och Klaus Risteffir Pedersen somar 
kand fr§n ®orsinformation och elbilen 
Hope-bilen. Eorutom sangaren Michael 
Bundesen har Kanal 2 anstallt TV-pro- 
ducenten Peter Hcrforth som ar kandfjj. 
in Eldoradoprogrammen , (DRs svar pipoj2. 
program som Mapidagsborson, men betyd— 
ligt battre och finessrikare), ^illen 
nyhetsredaktioh hade Kanal 2 fdrsbkt 
fi TV-journglisten Erik Stephenson f- 
dr d^n natta rpanadsldnen 40.000 kron¬ 
or. an tackade dock nej efter mogeto 
vervagande. 

Prin den 3 do comber raknar ^anal 2med 
att sanda rogolbundet varje mindag,ti. 
•sdag, onsdag och torsdag. Stationenar 



invalid p£ei't’: fast programschema pa 
□G^tammda klockslag, Dagen after pro- 
mistrprograriwiet frari Kanal 2 startade 
avem den k^istna Tl/~stationen KKR/TV« 
eft!epx.nSgot tidigare program, pa ail- 
vaturned f.dstgudt janst f fan Elim}<yrkan 
1 KopenKamn. De sandor hu v§r je^son - 
dag, onsdag ooh fram till jul avon p§ 
alia morgnar och eftermiddagar en.ad- 

ventskalender. • 

En konkurrnt till Kanal 2 ar ^anal.P- 

~ lus som finansieras av forlagen Allor 
r-r och Gutenborghus och Nordi-sk film* De. 

maste ‘starts fore arsskigtet for natt 
behSlla licensen, Epjligt do ursprung- 

. •.1 iga planerrra skullo KKR/TV och ^anal 
2 dela p§ en sandaro pa kanal -56mon- 

— terad pa Hotel Scandinavia modan Ka - 
nal ‘Plus s'kulle anvanda on sandare pa 
kanal 53 i Lyngby norr om contrala Kjj 
penhamn* Stationorna sSg fordelar mod 

" parallellsandningar och tecknade ett 
• avtal om att programmen skulle ga ut 

over b&da sandarna, Enligt det tidiga. 
w‘ -d' avtalef mellan stationorna skulle 
... Kanal 2 ha 85 % av sandningstiden iKp 

/•penhamn* Detta vill nu inte ana.lPlus 
Jga- mod pa. Dot lutar dock at att kul- 

turministeri^t kravot att avtaiet ska 
besta, anal 2 och ^anal Plus ar 

7 botal-TU-kanalor som dock kommer- att 
sanda u*tan scrambling fram till *den 1 

Oebruari 1985, ^aroftor maste en deco, 
Her hyras av dem till on kostnad avci 

x‘\ pka*,85.-svenska kronor per m&nad, DGt 
1-temmer dock fortsattningsvis aven att 

ga att gratisaiitfca pa do kristna pro. 
l: grammen frltn KKR/TV* /DXF HD 

•- Den sehasto tiden har det i dqnsk och 
. svensk TV-:'s nyhotsprogram forokommit 

1 flera inslag om*. nar~T\/ i Danmark, Nar 
A kanal 2 startade- gjordo Rapport aven' 
7 on •intervju med oh foretradare for DR, 

Hah sag nar-Tl/:n som on valkommen kon. 
kurrens och stimulans# Dot har aVenvjl 

-csafcs ott reportage om TV-sandningarna 
£ Arhus* Dar var aven Gack ^ridthjof, 

- kand fran Arhus Harradio, verksafti, I 
Hpnha pa Bornholm ar arbetarrbrelsen 
involverad i den lokala TU-stationen, 

-Den har som en inkomstkalla TV-bingo. 
i I Danmark finns annu bara ett natio - 
Pi nollt T'V-program och planerna pa ett 
~ 1 ^ -[^ar diskuterats lango, I somband 

mod anal 2-s start sado statsminist- 
:oi Schlutdr att ban -inte onskade rek- 

- -Lam i do olika nar~Tl/~programmen utan 
7 Qtt rikstackande Tl/2 skulle ha rekla- 

-rmen, an ansag det var Idttaro att kn. 
ntrollera att reklamen irtte hado n^igot 
inflytande over programmen pa en rikj? 
kanal o idare skullo dot Qoras bespaii 

1:ingar, liconsen okas mod 100 kronorsa 

att dot blov utrymme//6a"d0--r</till ett'-a. 
ndra progam med roklam och regional- 
program . Ett framtida Tl/2 kan dockfa 

•... problem mod namnet da den donfeka pop. 
gruppen J\I2 har inrogistrorat sitt p 

' amn, /.CES 

En station uars adrosser har varit i 
oordning ar H/jo T§strup R.adiot Don 

•* kan nu brovlodos nas pa - \\o je ; Tastru^ 
uej 1 2630 Tastrup* cr-. i- 

Do nya - n.atradiosanda,rna: til Idol* 
lats faljandeVlysando.frekuonseri 
Dronninglund'- .. 11 0046 MHz 
Mariager Toi ,2 MHz 

Randors L.._|Q2y5 MHz 
Ikast j 101,7 MHz 

Silkeborg 102j8 MHz 
• -G-rindsted ‘ ‘ 101,5 MHz 

Kertemindo .Li.....102,0- MHz 

; ' Noks/ ... -100 j 9 MHz 

Nakskov  --101,3 MHz 
Hedersleu och Tender har annu ihtena 
gr'a tilldelade frekv/onscr. '/DXF 

' DOMINIKANSKA REPUBLIKEM: Radio Earth 

hat slutat sanda dvor_WRfd0_ utan‘ anva 
ndor nu Radio Cjarin oa 11700 kHz kl 

• •••■04.00, Detta ar inte sarskilt dver- 
roskande d§ en av de drivande kraf - 
terna i Radio Earth~projoctot ar Rut> 

;di Es-pinar som arbotar pS Radio ..Cla- 
“ Tin..PS Radio Earth gor han ett brev 

ladeprogram och presonterar musik de‘ 
olika vastindiska oarna ar kanda for. 

' ■ /DXF CES 
^ E E Sfl Ll/flDOR ; En overt on f rSn sSnda - 

’ reri pa 5992 kHz ar notorod p&.11984 

I<h2. /DXM 

FRflNKRIKE : Sondagon don 4 noVembervi 

sade, den nya "beta.l-TVH-kanalen .Can¬ 
al Plus som ska sanda 20 timmar -, d.ag- 

-ligen.pS vardagar och dygnet runt p& 
lor- och sdndagar. ^orhoppningarnaar 
att fS 300.000 aborinentor fbre’arets 
slut, n& 700.000 nasta Sr och 1,5 mi 
ljoner 1987. Don forsta timmens pro¬ 
gram sandes utan forvrangning. Kana- 
len kommer inte att fa ha nSgon rek— 
lam, d$. den ar forbehSllen de andra 

.statliga kanalerna. ^aremot ar det 
fritt fram forsponsrade program och 
stora fbretag.ha.de redan vid starten 
tocknat avtal for ett 80-tal miljon- 
er kronor. Eronk.riko har under flera 
olika regeringar omhuldat sitt stat¬ 
liga radio- och TV—monopol. ^rsprun^ 

ligen fore andra varldskriget fannsi 
landet flera privata siatioriaf’." Med 
kri-got o'cti den styrnin-g. som fbljde i 
uthudet var don■ ends, konkurrenson de 

' sandapie som. 1?agns runt landats gran- 
ser, en, dessa var kontrollprade av 
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bolaget SORIRAD med upp till 80 % av 

aktierna. DGtta boiag var statligt , 

och i praktiken on forlangning avdet 

statliga otermonopolet* Bolaget har 

nii utstrakt Vetksamhetcn till liknar^ 

da projjekt i Afrikai Africa ^oi 1 i 

babon edi 1 i ^arockoi VissGrligen, 

efter lang kamp fran fria stationer, 

slapptcs ctern fri pa FM men efteren 

forsta fri period har nu myndighetejr 

ha slagit till iotratt och begransat 

antalet stationer. 

Donna nya "betal-Tl/" som Canai Plus 

erbjuder kommor jufidiskt sott fran 

ett privat foretag, reklambyran - 

vas> forutom att aven banker och and 

ra foretag aven tecknat aktier. ^on 

i praktiken ar C^nal Plus en del av 

TU-monopolet d§ avas ar fdrstatli - 

gat liksom bankerna. Dot forstarksav 

att l/D Andre Rousselet pa Canal Plus* 

ar nara van till president ^itterand* 

Wissa effekter har dock programrhet i 

alia fall haft pa etermonopoletD§ 

Canal Plus inforde nyheter pa morgnja 

rna foljde tva at de ordinarie kana- 

lerna med. ^analen har aven ett av- - 

tal med filmindustrin sOm innebaratt 

f-ilmer kan visas redan 11 manader e£ 

ter forsta biografvisningen. I gen - 

gald fSr filmindustrin del av Canal+ 

intackter. /TT 

Vi DX-are brukar nar vi raknar stati 

oner utga frSn sandaranlaggningar• I 

EA brukar man da saga att TWR/Monte 

Carlo och Radio ^onto Carlo ar en sjt 

ation. ^en, enligt vad som framkommit 

de senaste Siren kan do raknas somtva 

stationer om man rapporterar separa¬ 

ta MV- och KV-program. Korfcvagssanda. 

rna byggdes av tyskarna under kriget 

och ligger inne i furstendomet. Mel¬ 

lon vagssandarna ligger ihte ens i'Mo 

naco utan pa^fransk mark. ’Detta"- har 

rant juridiskt varit ott brott mot 

radiolagen men da SOMAFER kontrolle- 

rade stationen har myndigheterna god. 

kant placcringen. Da en fri FM~stati 

on som radats . patalade detta* brotivin 

nan FM-bCndet siappts fritt, reagera 

de myndigheterna-med att forklara sj| 

n-dar plot sen' som utlandskt omradei Nu 

blandar tclemyndigheterna korten an¬ 

no mer. Radio Monte CGrlos TV-stati- 

on Tele ^onte Carlo har hittills vo- 

rit intern till den'fronska Rivier- 
an fran furstendomet. Nu har det up£ 

rattats rekasandaro i Marseille och 

oulon. Det fdrvantas att aven rela- 

saridare kommer att byggas i Toulouse 

och Bordeaux da TMC aven har reklam— 

byraer pa dessa platser. /TAW 
Nu kanske n&gon undrar vargor jaghar 

satt. ordet "betal-TVn inom situation^., 

tecken. Det beror pa att det~; lnt'e ror 

sig om betal-TV da kon$umenterna red¬ 

an en gSng har betalt till det statli 

ga.‘ (fionopoiet, oavsett -om de vill ha 

deras program. Betal-*T V borde' “ri'mli'g- " 

en i stallet beta "betal-en-gSng-till 

-TDet ar samma cirkusnummer s som 

TV-chefen Cam Nilsson kdr med. 

Efter en forsoksperiod; som inleddes19 

80 med lokalradio inom Radio Trancear 

det nu dogs for en-.-utbyggnad*. Detblir 

lansstationer och hittlls ar 18 av de 

95 lanen intackta. Eranska postnummer 

ar uppbyggdo s§ att varje Ian., har ett 

nummer och darinnorhen ^llipWdB ^ 

ring med 5 siffror. Det ovanliga i sa 

manhanget ar att numreringen av lanen 

inte sker i en geografisk ordning som 

i andra lander utan en alfabetisk ord’ 

ning. Har foljer de 18 stationerna: 

Lan, stationsnamn, ort och frekvenserT 

06 Alpes-Maritimes, R Cote d*Azur 

Nice 103,8 

20 Corse, Radio. Corse FM (RCFM) 

Bastia 

23 Cr euse , R la Creuse , 

Eueret '92,4 

24 Dordogne, R Perigord . nlr 

Periguex * .\ 99,0 

2.6 Drome, R Drome, Valence,. 

87,9 89,5 97,2 1 00,9 103,1 

29 Finistere, R Bretagne Ouest 

Quimper 93,0 

33 Gironde, R GirondS 'V'TTE. 

Bordeaux r 100,1 1.01,6 102,2 

36 Indre, • R~ Berr^y Sud '. T'. . . 

Chateuroux.: -93,45 

38 I sere , R. ^se re. ' •. ; 

Greno'ble 98,2 99,1 101,8 

40 Landes, R Eancjes 

‘ Mont-de-Marsan 1 00,5 103,, 4. 

45 Loiret, R -Pays de Loire .. '"~“T 

Orleans - 90,6 

53 Mayenne, R ^ayenne, Laval 96,6 

59 Nord, Erequence Nord, Lille 94,7 

63 Puy-de-Dome, R Puy-de-Dome 

Clermont-E errand 102,5 

75 Paris, Radio 7, Paris 99,8 

77 Seine & Elarne, R Seine & Marne 

Melun 90,0 95,1 100,0 

84 ^aucluse, R Vaucluse^^vignon 100,4 

90 ^err. de Belfort, R Belfort 

Belgort 94,6 95,2 

Nar man skriver till stationerna, som 

alia finns i lanshuvudstaderna,kan en 

adress konstrueras pa foljonde satt: 

Radions namn, lansnr -h 000, ort, dvs 

enligt foljande exempel Radio Tsere , 

38000- GrGnoble. /DXF 

INTERNAT I ONELLT VATTEN ETC. Programen 
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fran Wonderful Radio London sands nu 

via XERF' i Mexico p§ 1570 kHz, KXOL - 

API i Fort Worth, Texas och KVMX-FM i 

Eastland.* Det ar troligen East Coast 

Commercial som sander som Radio Lond¬ 

on p§ 6240 och 7315 kHz da adressen32 

Victoria Rbad, Salisbury, ^ilts, Eng¬ 

land annonseras* Det finns dock tydli, 

gen kontakter mellan kortvagsstation- 

en och Texas dS min.-rapport till Te ^ 

xas skickaded till nglond och avenin 

slag' med 3ohn ^nglond forekommer i px. 
ogrammen. Det var u^sprungligen tankt 

att Wonderful Radio Lon^Qj^ Internatic^ 

n.al skulle sanda pa dagfcid och V/oices 

of the Free Gospel pa kvallorna* Nu 

andras troligen dessa planer sS att 

b.Sda stationerna sander 18 timmar/dag. 

Adressen ar WRLI Incorporated, ' 806 Ea> 

st Abram, Suite 412, Arlington, Texas 

76010* /CES Contact 

IRLAND: UncjQr augusti s^nde Inner Ci¬ 

ty Radio dagligen pa 981 kHz och 102 

MHz.* Sandningarna fortsatte aven i sje* 

ptember med non-stopmusik men utan ID* 

Radio Annabelle har bytt“frekvensfr&n 

1035 till 1323 kHz* Den 10 juli inled 

de Gjasnevin ^orth Community Radio p§ 

1125 kHz sina dagliga sandninqap.Ra - 

dio Dublin har skaffat flera nya nyhe 
tslasare och byggt en ny nyhetsstudio*. 
Stationens andra program heter nu Hor 
izoh PM* V /OEM 

CCR - Cavan Community Radio har flyt- 

tat fr&n 747 till gamla Nova ~frekven- 

sen 819 kHz# Radio NawGael som spel- 

ar irlandsk musik pa 1350 och 6340 kc 

n§s via Mount Torry, Su/otds, co. -Dub¬ 

lin# Kiss Radio har horts p§ 1116 och 

senare 1134 kHz med nonstop-musik och 

annonserade avcn 100 MHz pa FM. Radio 

North West p& 1403 kHz har bytt namn, 

frfin Radio Sligo* Atlantic Sound, Gar 

uray sander nu dygnet runt pa 1026 kHz* 

Stationen har till stdrsta delen DOs 

fran South Coast Radio da den statio¬ 

nen har stangt nu. ; "/Dis SWN 

ITALIEN; Den senaste utvecklingen av 

TV-utbudet i ^talien har g&tt mot en 

safnmanslagning av stationer i kedjor, 

for att lattare konkurrera'ut RAI.Den 

italienska lagen tillater bara lokala 

sandningar s£ den har kringg'Stts med 

videoband som distribuerats med sBab- 

ba bilar till de olika sandarna saatt 

program•har sants over stora delar av 

lahdet med ett minimum av tidsforskjje 

thing*?I oktober slog myndigheterna i 

landet till mot Channel 5, Italia Uno 

och Rete 4^ som alia ags av Silvio Be. 

rlusconi* an. har overklagat till pre 

miarminibtem och eh" ny lag som regl^ 

rar de privata stationerna vantas in. 

om den narmsta tiden * Det finns’ 1225 

registrerade TV-stationer, Dagen d§" 

myndigheterna i fyra regioner slog t 

ill mot Berlusconis sandare hade des. 

sa attraktiva proggam som Dallas/ 

nasty och filmen udfadern11* Detvar 

forst svart i rutorna men sen kom en 

skylt som uppmanade tittarna att ri- 

nga domstolarna och regeringskansli- 

et. Dessa blev snart blockerade. ^e- 

geringschefen Craxi var^i London men 

redan pa flygplatsen i om forkiara- 

de han att det skulle hallas ett ex¬ 

tra regeringsmbte. esuitatet bleven 

provisorisk snabblag som mdjliggjor® 

de att sandarna Ster kunde oppnas-J 

/Broadcast RIR 

RT CV (Radio Telc Carnia Vacanze) ar 

aktiv pa 1580 kHz dygnet runt // FM# 

Adressen ar Via Ermadora .4, 1-33028 

u: 1-mezzo* Radio Tjme och Idea Manila 

Radio har radats av polls p!*g*a* koj? 

tvSgssandningarna och sander nu bara 

p§ FM-# /Dis 

SPANIEN : Sedan den 2^9 juni sander p§ 

90,1 MHz i Barcelona bn station med 

namnet Radio MK30 Stationen drivs av 

en blindskola i samarbeta med blind- 

organisationen ONCE Organizacion ^a- 

cional de Ciegos. Det finns planerpS 

relasandare for att tacka hela Kata- 

lunien* Myndigheterna har stangt den* 

fria stationen Radio K]_ra i Valencia^ 

Trots aktiviteten mot’fria stationer 

sander bl.a* Onda Sur, Radio CerOjOri 

da Verde, La Voz de la E-xperiencaoch 

Onda Negra vidare i Madrid. /TAW 

SRI LANKA-: Detta land och USA har nu 

kommit overrens om att Voice of "Ame¬ 

rica- ska f& montera sex nya sandare 

pa on.Enligt ett tidigare avtal- av 

1951 §rs modell byggdestre kortvSgs; 

sandare p§ vardera 35 kW* DeSSa larri- 

nades senard over till Sri Lan|<QS te. 

lemyndigheter som ansvarade for drif. 

ten och underhallet *■ DGSsa h&de aven 

ratt till att fa menus pa programmen 

i fbrvag* Onligt det nya avtalet ska 

sex kortvigssandare byggas, varav 4 

p£ 500 kW och 2 pa 250 kW. USA f&r 

aveniratt att installera diverse kr^ 
ngutrustning for drift och kommunik.a 

tiori. I det nya avtalet far Sri Lan¬ 

ka ingen kohtroll over programm.en.nien 

USA har atagit sig att inte ska ian- 

dets intressen. Nu ska USA sjalv^sko 

ta driften av sandarna. •- •'- '• 

I borjan av 1985 ska Deutsche Welle 

ha tagit sin nya relastatlon i bruk:* 

Den ligger vid staden Trincomalere i 

nordostra Sri 'Lanka* Anlaggningeh ar 



utrustad mad en mellan.y.Sgssandaj'B pa 

400 kW' och tro kortvagssandaro pa var. 
dera 250 kW, '/DKX 

STORBRITANNIEN t.Avan BBC har stora p^l 

andr p§ nya sandare* Sandarorten Bear, 

ley Park i Warwickshire vantar fart p' 

faratide p§ att avgor’ando av ministern. 

Anlaggningen i Hong Kano ska placeras 

wid Tsang-lsui, sydvast cm ^cw terri¬ 

tories, ^ct ar till storsta dolan kro 

nans mark avon om an dal arrendatoter 

mSste losas ut* Dot fyra hoktar lilla 

omradet kommer att hysa tva sandarepS 

500 kW riktade at nord och'nordostfor 

att n§ bl.a. Peking, ^apan, Korea och 

•Soujetunionen. Detta blip den minsta 

anlaggningen for BBC;s utlandsprogram 
da marken i hong^opg ar en bristvara, 

och darmed bland den dyrasta i helava 

rlden. Det forsta spadtogot tas 1985 

och hela projoctot kostar 8,5 miljon&r 

her pund. Det lar val dock vara slut- 
dan t 1997? 

E-n annan planornd exotisk sandarplace 

ring blir dot troligen pa Seycheller- 

£a. Placeringarna for mottagare och 

sandare ar i princip utsodda och upp— 

tar 16 hektar totalt. Dot kommer inle. 

dningsuis att. anvandas 2 sandare p§ 

300 kW och slutligen fyra, BBC hoppas 

starta konstruktionsarbetena sommarpn 

1985. Auen Ramoisham i ngland fors'es 

med farska sandare, Denforsta 500 kW- 

san dared fran Tolofunken -tggs i bruki" 

Mars.' I host arilande ytteriigare tre-. 

sSdana sandare. Tidigt 1985 leuororar 

Marconi fyra 500 kW-sandare, De fyra, 

gamla 250 kW-sandaro' som finn's p& an- 

laggningen transporters vidare' till 

Skelton. Dar utgor do on dol ou aVlds. 

ningen for de gamla STC-sandare som 

uarit i bruk i 40 ar, Pa Dypern'ar 4 

nya 250-kw-sapdare instalierade, Pro_g 

rammen^matas nu mod; satcllit till Cv_ 

PPrn , osirah och^inoapore , Dessa byg 

rforingar backas dock upp av SSB-sand^ 

nihgar pa korvag. Satellitmottagning 

ska Muen inforos pa'Antioua ochAscen- 
sion Island. ' F*- /BBC 

I London har dot .operorot ett par spo 

radiska fria TU-stationer. Den 7 oktjo 

ber kunde tittaro i 15 kilometers om— 

krdts kring Crystal Balaco se testbi- 

lder fr3n Thamesido TU mellan 19.30 & 

22V00 foljt av tva timmor mod popvide. 

os. Ayen BBC och ITU sandor fran Cry. 

stal Palace sa mottagarantennerna var 

riktade mot stationen. Sanciningarna i 

farg hade utmarkt tekniak kvalite.De'on 

fdljande kvallen sande stationen iter 

ut testbild 22 - 23 foljt av popvide- 

os till 01, Sandningarna skedde pa ka 

nal-28. ^id 01-tidon dok en annan sta 

tion upp p& kanal 21 med identifikati 

onen "36" i bilden, Darefter syntesen 

^presontator sotii vorkade komma frSn 1% 

llersta Cistern. Eftor tva popvideos jg 

vergick stationen till en egyptisk fi 

lm* 02„30 var sondningeri avslutad.^et 

antas att denna station,som tydligen 

inte hade nSgot'samband mod don fors- 

ta TU-stationen, vande sig till greki 

ska invSnare i London. Samma dag f;ira 

de London Greek Radio sitt ettilrsjubi 

leum. Det har spekulerat dm sandarna,' 

som anvandes av piraterna^ Var stulna. 

I den engelska facktidskriften "^ele* 

vision" omtalafe: i oktobornUmret att 2 

slavsandaro stulxts fran en anlaggning 

i Ivybridge vid Ermington i C)8voni De 

var avsedda for ITU och Channel 4 mart 

enligt IBA:s sandarlista var de pS 
nal 42 och 49, /TAW 

Invicta Sound pa 603 och 1242 kHz san 

der dagligen 07.00 - 02.05. Radio Bro 

adland p§ 1152 kHz har foljonde sche¬ 

ma 07.00 - 23.00 man- 4c>xnedog, 07.00- 

01.00 fredag och lordag samt 08.00 

01.00 p£ sondagar. Radio West pli 1260 

kHz har utstrakt ovningorna ti!10770Q 

- 02.00 mandag till lordag och 07.00- 

01 .00 p& sondagar. BBC Radio Bristol, 

som huserar pS 1323 och 1548 kHz, har 

ett sent lokalprogram 23,00 - 01.00. 

BBC Radio Sussex sandor nu aven frSn- 

en ny anlaggning pS 1368 kHz. /Dis 

SUERIGE : Horbys mellanvagssandare ska 

som bekant ersattas av en ny starkare 

anla'ggning yid SoXyosboro. Aven denna 

ska anvanda 1179 kHz, Cgg^cr ska san— 

das i deccmbor och Lassp Lundeberghar 

spelat in testprogram. an gjorde ti- 

digare aven de testprogram som anvan¬ 

des for test av kompressor p§ Motalas 

lSngvsigssandare. /dam 

Sweden Today ar ott program som prpdu; 

ceras av Scand-Uideo i BorSs. 40 mil-7 

joner personer i USA na.s av programm- 

et som sands pa basta tid och med tvS 

repriser *per manad over 487 kabelnat 

och 28 eterburna stationer. Program - 

met speglar livet i Syerigo och svendc 

industri. I promiarprogrammet medver- 

kade Srots svensk prins Bertil ochden 

amerikanske ambassaddren i Stockholm. 
-- /xt 

Sam ^ilssons gimmik "betal-TU" alts i 

pressen. Dot senadte budet Mr 30 tim— 

mars sandnihgar per vocka och for on 

kostnad utover licensavgiften som vi 

inte fSr n§gon valuta, for pli 80 krper 

manad. DesUt0m tillkomrhor en’ dekoder, 

som hyrs for 40 kronor.’ Optimisterna 

tror att inom sex ar skulle 40 % av 
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tittarna i tacknings ora'r ad an a vara a.n- 

slutna. Dot riya i forslagot ar att SR 

ska aga 4-5 %} Filnv- Och videobolag 30 

% och idrottsrcrolsen 25 %. Detta vcr 

kar vara att dcspcrat *grepp for att i 

sista minuten fa stod for idoerna och 

aven forhindra att konkurrerande kana 

ler startas 1986, Oossutom maste SR - 

koncernen vara misskott. Dot blir ju 

aldrig n&gon utdolning p§ doras akti- 
eri . /TT 

SYDKOREA: Radio Korea testar bter p§ 

,det nya 22-metersbandot, Stationer) ar 

noterad pa 13665 kHz fram till 09,30, 

: ' ' /BBC 
TV-8torninoar: Alla'DX-are ar val nog 

alltfor bekanta mod probleman med sto 

rande TV-apparater vid lyssning p§ AJM 

stationer, Dot hjalper into att Luxor 

kallar sina dumburkar for framtidens 

TV, Dq ar utrustade mod ett sujitchat 

nataggregat som stor och som-sprid" s 

via... nat 1 odningon som fungerar som an— 

tenn, Vid tolefonsamtal medoav Luxor 

att de hade problem med att halla de 

normer som existerar. I Sverige stra_c 

ker sig dessa normer' sig bara upptill 

1605 kHz men apparaten ovorskred !dsm 

pS de fiesta frekvenser, I USA dar AM 

anvands i storre utstrackning ar nor- 

merna-p§ TV-storningar dubbelt s& str 

anga och galler upp till 30 MHz, Mat- 

resultaten ar overlamnade till Toleve. 

rkpt som lovat aiterkomma i arendet. 

/PA 

Det talas mycket om dqtorer i DX-ing, 

men det ar en ombjlig kombination, £n 

dator stbr annu tier an en TV och sl&r 

till och med ut FM-bandetl 

blandade i Voice of H0pe i sodra Libg 

non, planerar en kortvagsstation med 

500 kW i Californien, ^n annan staticn 

i samma delstat ar Radio USA (ej kor£ 

vSgspiraten I) som planerar en 100 kW- 

station vid ^apa (vindalen) med prog¬ 

ram till Central- och Sydamerika, Det 

kan vara samma station som KVQH rapp£ 

rterad med bas i Vos Angelas och san- 

dare vid Rancho Simi, ^dresl&r 50 kW 

och har registrerat fbljande schema : 

07-09 pa 6005 kHi,‘05-07 pa 9525 aven 

i perioden 15-17, 11930 kH2 planerasi 

bruk 01-05* 15115 kHz 23-01 samt slut 

ligen 1.7-23 p& 17755 kHz 1 Radio USAar’ 

kontaktbara p& 300 Montgomery Str,Apt* 

No, 440, Son Francisco, CA 94104 me - 

dan High Adventure Ministries har Box 

7466, Van Nuys, CA 91409 som adress, 

Ralph Carson, KRSP Worldwide Radio , 

Box 7760, Salt Lake City, Utah 84107, 

som driver KRSP lokalt p& MV med Top- 

40-format och bnskor sanda till Cana¬ 

da och Vastindien har ansokt om till-* 

stand for en 100 kW KV-sandare ochloja 

periodisk antenn. Hugh van Eaton fr&n 

Homeujood, Louisiana har fatt konstruk 

tionstillst&nd for en 100 kW-sandare. 

Tillsammans med en ‘ logperiodisk anten 

ska han sanda religiosa program till 

Europa men har sagt att han inte har 

nagon br&dska att forverkliga planer* 

na.. /SWN.DXM 

\J ASTTV SKLAND : RI AS i Berlin har ersatt 

sin gomla 20 kW-sandare med en ny . 

100 kW som tillsammans med en rundstr 

alande antenn anvands dygnet runt p£ 

6005 kHz# Munchen -sandaren anvands in 

te mer, Bytet giGk lost pa 800,000 do. 

liar. /DXM 

UGANDA: Radio UQonda har annonseratfo 

ljande adress dit de bor'att fa lyss- 

narbrev: Radio Uganda, P.O.Box 2038 , 

Kampala. /SWN 

USA; I detta land ar on vag av nya KJi 

stationer pa -gang: The -Assemblies of 

Yahiueh driver roligiosa ViMLK som byg- 

ger om en MV-sandare till KU-bruk. En 

provisorisk antenn anvands och tester 

kan komma 18#0O - 20#00 p§;15110 kHz 

och 23.00 - 01,00 pa 15260 eller .15 - 

295 kHz. Adressen ar P0 Draujer C, Bet. 

hel, Penn 19507. En annan station som 

beraknas starta till sommaren ar KCBI 

i Dallas. Stationcn ar licrad med en 

FM^station med samma prefix agd avthe 

Cri-suell Center for Bible studies och 

Crismeli ible Institute.. Program ska 

sandas till Europa'19.00 - 21.00 och 

till LA 23.00 -01.00 pa 17705 kHz.De 

nasr p£ Box 1.809, Dallas, Texas 75221 ^ 

Sandaren ar pS 50‘ k'W. High Adventure 

™inriatries of California, som ar in • 

RIAS har aven planer pa att infbra en 

ny kanal som g§r under arbetsnamnetR^ 

AS Extra 3. Nagra uppgifter om progr* 

amutbud har inte lackt ut men gissni— 

ngarna g§r pa en 25*timmars pop ochrjo 

ckkanal. Redan nu har stationen infort 

ungdomsprogram p§ vardags.eftermiddag* 
ar p§ RIAS 2. 

OSTgRRlKE ^ 0RF:s regionalstation pS 

520 kHz obh 6000 kHz I Innsbruck ska 

stangas hbsteh 1984 da omradet tacks 

p§ FM# Kortvagssandaren pa 10 kW: fly:£ 

tas till Wien-Moosbrunn och fr.o.-m. i 

december 1984 anvands den for- Europa-t 
programmen. /DXF[ 

P.CTTYSKLAND ; Hypji ^ Tl/*^mottagar. 

. na ar anslutna till kabelnat som inte 

bara byggts for att forbattra.mottag- 

ningen utan for att spara metall. De 

tre vasttyska TM—programmen distribue 

raspS dessa kablar till tittarnaI/DM 
34- . ' . ‘ 



Snart vet man inte vilken arstid det 
ar. S.k. sommartid harskar under mer 
an halva Sret. Sp-orterna tycks vara 

lika vilsna. Det hoppas backhoppning 
aven p§ scmmaren och i nyhetsprogram. 
men varvas ishockey och fotboll, ™en 
fotbollsspelarBa har det lattare ' d& 
det fryser till byter de till en min. 
dre boll och kallar det bandy, -^til- 

granar monteras upp p& hosten ochvid 
jultid ar det premiar pa fastlagsbul 

larna (kallade semlor i obygderna i ndrr). or aft minska arbetsbordan fdr’p.o 
litiker och andra torfitar har varuhusen nu infort snabbtomtar for barnen: rtia” 
tre onskningar. Efter QSL-kapen fol ier looQarna noterade i ratt tid - SNT. 

DANMARK: Stevns LR 100900 b 2 m LEB 
R Tidende 101300 k tidnklipp 2'v'LEB‘ 
Birker/d LR 102300 ste 5v LEB CES BAH 
KG R, Berning 102400 pb info tidnklipp 
(ph = 'pdckr-thofe?; , 1 v LEB 
NRK, Kj4ge 102500 b 2 v LEB 
Hovedstadens (s)-R 102800 b: 3 m LEB 
R Horsens 103900’b . ‘1 v LEB 
SAIPAN: KFBS 15115 k info sch25 v LEB 

5PANIEN: R Color 101200 diplom ste LEB 

d n . ' ' 7 V . ’ 
STORBRITANNIEN; Sunshine R 101? b CES 
k info 

BBC R Northampton 1107 ste info cm dCES 
SVERIGE: Lunds NR 99100 Verk-k 3 vLEB 
URUGUAY ; RTV Zorilla de San ^artin1400 
b k info: sant rskat - CES 
OSTTYSKLANDt R DDR ..Ferienwelie 729kLE8 

01 .00 527 ofta' 0ID med lugn instrumental musik, c/d 02*00, R)3irri?£t5 BAH 
kanal ska vara 531 .".kHz men fore fiekvensomlaggningen var kanalen 529 KHz. Vid 
den tiden kom Schweiz med 500 kW och Algerie't med 600 kW overalls' .om att for 
att minska stdrningarna att ligga snett pa 527 och 533 kHz* Det ar kanske en 
sSdan relik som spokar nu? t" . 

08.00 558 tisd Laser 558 med -information om kommande koncerter'ohc455 CES 

Laadr, Roadshow. Osttysken off tisdagar 08.00 - 11.381 
580 Iran med ignols&ng f : r r ££5 
585 BBC Radio Solway med nyheter under ORE !CES 222 

^^5 Era,nee Inter Paris med lugn kvinnlig DO pS morgnar CES 222 
RNE puttrar i bakgrunde och over all dSnar 0RF mad xiasai 

621 R.NE/Kana.rieoarna med flamenco CES 4'44 
?58 " ' Radio Nova spelade Erankie Goes o Hj^llyu/ood CES 444 

02.00 
08.30 
08.20 

01 .50 
02". 10 
02.15 

- -Wf-w— ^ ^ o WJ uiuuu L/L J q-q. q. 

750 4/11 Radio Caracas med Ray Parker Or dch "atthew Wilder CES 3-4 

.VoA/Kavalla refererade fran presidentvalet CES 444 
BBCi Radio Foyle med lokala nyheter ’ CES 3-4 

Chiltern Radio med fartigare morgonshow med musik, CES 2-3 
hors battre vid midnatt * 

08 .15. 792 .y0A/K 
08 .35 . , u 7.92 BB C;i R 
08 .15 792 Chilt 

- - 
hors 

02 .10 

o
 

C
O

 18/it Radio 
02 .20 860 18/11 Radio 
02 .45 950 4/l1 R^dio 
18 .00 .981 RT A V, 
03 .00 - 1020 4/11 Radio 
0)2050 1100 18/11 Radio 
02 .30 1210 nattl, •Radio 
02 .30- 1220 of ta Radio 
03 .00 1251 Saxon 
03 .20 1470 Radio 
19 .15 1481 Dubai 

M. 

M, 

.on 950 med sedvanlig YV-musik 

■ ha pna popkanalen har, kvinnlig DO 
lial argarita med reklam och s^ngjingle 
io, SP med sedvanliga ekoharanger 

bbean Int battre har med calypso/souca 
io, RdO refererade Eiamencornatch i fotis 

Saxon Radio med gemensam v/m med Radio Orwell 
Radio Liberacion med venezuelansk musik 

a. ■ - , .. Dubai med lugnt ta.l och orgelmusik 
- Det ar en forfarlig handstil du har. Den ar ju ,alldeles olaslig. 
- Det gor inget. Jag ska bl'i lakare. 
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CES 2-3 
CES 232 
CES 333 
CES 444 
CES 333 
CES 2-3 
CES 3-4 
CES 444 
CES 333 
CES 343 
CES 544’ 



i'auiu npuixu sptixcjuu wai'uara * ” Mjme ana ye 

my lovin'" aven DX-tips om future World Radio. I 

en sandning agnades 5 minuter St nya adresse^ 

62Q6 18/11 ERS Holland/Delmare tillbaka, spelade U2 

03.25 1557 

19.35 1611 

11 .05 6199 28/10 

11/11 

11.40 6206 18/11 

12.15 6210 sand" 

11 .45 6230 18/11 

11.45 6233 18/11 

11 .55 6237 -7/10 

11.50 6238 18/11 

11.00 6240 28/10 

1.8/11 

-10.50 6240 ll/ll 

11 .0'0 6251, 

1.1.50 6263 7/10 
10.15 6302 28/10 

Atlantis med ^he S| 
11.10 , 691 0 

12.00 7295 

12.25 7310 28/10 

dare och samma adre 

12.00 7315 18/11 

11.40 v 732 3'. 28/10 

10,10 7325 28/10 

11.20 7330 28/10 

11.10 7345 28/10 

18/11 

10.35 7350 14/10 
28/10 

11 .20 7355 28/1:0 
11 .30 7375 28/10 
22.00 7424 21/9 

Herou/ard Radio med "Never ending story" med Limabl CES 433 

som inte ar nagon ny foretagare i stil med ^app-Ahl 

Vatikanradion med forkunnelse p& skumt sprak* De CES 444 

kanske skumlaser ur bibeln? 

-lju mcu bvimuiy uu u ui MCU.UJLUUK 

oatikanradion har kasat net en kilohefctz 

Radio ^rypton lirade David ^ouiie, aven 1.8/11 

Radio Brigitte med d£lig modulation, brum, spel: 

iadoujs och Searchin'med Hazel O'dean 
Radio Dublin; dammade av Bobby Goldsboro "HonGyii 

Radio Victoria/RMI hors fortfarande- regelbundet 

future World Radio ar ny station med.transistor: 

sss som KBC, med oldies som Earth and Eire 

BAH 

LEB 

BAH CES 454 

CES 444 

CES 242; 

CES 444 

BAH 3-4 

CES 552 
BAH 344 

CES 

BAH 

CES 555 

BAH CES 2-3 

CES 344 

CES' 444 

l-CES 4-5 

BAH 

FRS 'Holland oppnade har med klopkor . CES 3-4 

OID med nons-topmusik, bl.a, Queen "Radio Ga Ga" CES' "444 

ABC Radio med nagot som paminde om David ^ouie BAH 1-2 

Radio Atlantic -2000 var. det formodligeii som speladeCES 232 

^ichelle i franskt program, Dedemsvaartadresson anvandes 

Radio “atilda med fin signal och Amies Love pa BAH 444 

spellistan, -aven p§ FM i Hannover CES 

K R E mod yhnrtl Hr ami. Rrwinri ^ o o— i — n I.. 1 1 m 
CES LEB 
siq BAH 3 

?de...xepris har, adr§ss i Arnhem CES BAH LEB 454 

L Radio med DO Patti Smith CES 333 

5yd med sandning via Cable & Wireless Ltd i LEB 3 

Gambia for SM-doltagorna, Ki. 22.15 slutode man har och gick over till 7485 & 

22.30 var det slut med det hela, PTP—firman ar flu farstatligad i Gambia men 

Cable & Wireless finps i m§nga lander. Do ar dock svArfIditade pH QSL och har 

darfdr i DX-kretsar kallats Cable & -Hopeless. 1 detta'fallet gar det latt att 

fA svar direkt ffin Radio Syd. Stationen sander frdn f.d. cementfabrik. 

u--*!5 " 7445 ofta Radio 101 frdn Belgien (?) sander varje sondag och BAH 233 
HB&i med varierande styrka, aven frekvensen varierar latt. LEB CES ‘ 

11:.10 9427 ll/ll Radio Europa Int med Dee Dee ackson, d&lig modu- BAH J 

. lotion och verkar inte svara p& rappofter 

11 .00 11416 4/11 Sunrise Radio med soul, aven herd 18/11 kl 10.45 BAH 1-3 
med DX-information i 7 minuter : 

Sornmar och sol ar inte nodvandiga indigridienser for' att FM- och T\/-bandenska 

avge trevliga signaler, Aygn nu i vintern fbrekommer dot oppningar sed tropb, 

07.50 90200 oftS' BBC/Berlin talade om ^alklandsdarna 

07.30 92300 13/11 NRK P2 med nyheter denna tid 
CES 2-3 

_ “ CES 444 
08.00 93600 12/11 Radio Forces Francais eni^erlin.slog ut P2 CES 2-3 

00.40 93700 3/l1 NRK med telefonsamtal i Pl:s nattradio. £ri hdgre CES 2-3. 

norsk radiochef uttalade. sig att NRK inte ville sanda rena musikprogram natte_ 

tid. Da kunde man lika garna ha en kassettbandspelare pSstod KanJ NRK ar kndjg 

past nordens storsta musikstation . , :*\ * 
16; 00 

08.00 

07.30 

08.1 0 

94000 dagl' DR ^anal 94 med reportage om sommarkattor 

94300 12/1/1 RIAS dominerade denna dag, agnars DR P3 har 

97900 ~ Radio S juharad .laste berattelselr pa dialfekt 

Berlin med trumpethjaltar 98200 12/l1' Sender Freies 

- ^et var en svar frossa B 
T 

CESs455 

CESS444 

CES 455 

CES 355 

ohahssdfl har. Ni vill k'anske ha en varmeflaska? 
- 1 ack garna,. men 1 sa fall ska den var t'restjarnig-. 

~-3€- 



07,50 

18.00 

21 .10 

98500 SagI” 

98700 12/It 
CES 455 

CES 444 

CESs544 

07.45 

DR Radio ‘Hdt-4 ogr Vestjyiland med iokalnyheter 
NRK P2 talade om nya media, sen rock’n'roll 

99200 2/l1 NDR III med klassiskt i stallet for rubber Funky-- 

gick aven pS 98,7 MHz 

99550 12/l1 Radio drebro berattade om kommande reportage om tSgi 

fantaster, fortsatte aven efter 08.15 da de sander mer andde fleata iaCCS§3-4 
lokalstationer viiket har resulterot i spant forhSllande till Riksradion 

11.10 100900 3/l1 Arkens Radio, Esbjerg med programmet "^eger over LEB8333 
det onda" med Mipftaei Harry. Hordes till cirka 11,30 

00.15 100900 3/11 Radio Esbjerg med fredagsbal uppmanade att ringa LEB 355 
124011 4 Tytfarr tog LEB is "ekonbmiska jag" overhanden s§ ban fcingde' into. 

101200 3/11 Kolding Naerradio med en "genudsendelse" av en in- LEB 233 

tervju, aven pa natten som 0ID. 

00.50 101200 3/l1 OMR var det troligen som spelade Ghostbusteis 

16.00 101500 3l/l0 BFBS som bast i stereo utan stereobrus, avert hord' 

2-3, II-I2/II och med lustigt'program med skumma 1judeffekter* aven 

hord sbmtidigt pa-93,0 och 97,6 MHz. 

07?.55 102000 -2/l1 Radio Arhus talade om arbetsloshet, aven 12/11 LEB 

13/l0 Radio 21 med ett snabbt ID innan man dranktes' 

2/11 Lokalradio Herning avslutade sin topplista,'21.00 

in p§ 

10.00 

23.40 102400 

20.50 102400 

tog K C Radio 

hord 3/11. 

00.55 102700 

CES 2-3 

LEBS555 

CES 

CES 242 

LEB 333 

LEb 444 
over for att sen fojtjas av LRH igen p4 nattkroken. Sandaren aven 

19.00 

18.00 
20.10 

103100 

103700 

103800 

3/11 

-2/11 
12/11 
2/11 

Radio R6.skilde med spansktalande radioinspelning CES 2-3 

SWF 3 hyffsat i stereo, dock mycket brus da LEBS333 
Fredrikshavn lokalradio avslutade med symfohisk popCES 151 

adio iborg fint hela kvallen, for de som vantar • LEB 455 

00.nn „ / P§ QSL mcddelas att stationery ska trycka upp ett stort kort 
22.00 103900 2/11 0ID med program om Healing. BeSr val vara HDH Radio LEB 344 

Sag undrarhur mSnga som foljt lokaltidningarnas r4d-fdr att fa in nar-TV-proa 

rammen FrSn Kopenhamn. Bl.a, skulle man testa hembyggda antenner, med oxextra 

antenn p& vinden.eller i kallaren.•Det senare gav nog lysonde.resultati 

^8*°° k 21 30/10 ZDF underholl med Fyrtornet och Slapvagnen, aven paCESf2-5 
. ’ 3°' n5 och 39 °ch 2,3,11-16/11. Uisade aven skylt over atmosfariska sto 

rningar. SR brukor visa sadano skyltar nar konditionerna ar over. 

08.00 k 22 31/10 T\/2DDR mod undervisningsprogram, aven 12/l1 " CES 1-3 

k 22 Radio Bremen med lokal deckare, reklamblock etc, daCESf2-4 
- ockan blev 20.00«oVergick man till ARD:S gemensamma program, Sandarna pi 

denna kanal slarut uegeholmssandaren 20 km bort. Avan 3/l1 
07.40 k 30 3l/l0 WDR I med testbild och radiorela CESF252 

23.4Q k 30 12/11 TP.2 med hobbymagasin med modellflyg och japanska roCES 1-3 
botor, ljud ondast frSn ZDF som slogs om kanalen.'Osaker p& OIRT-kanalindel - 

nfnn0 Mr sU.™Tiar‘risl< PS dst bandet. Kanske listad som k 29? 
08.00 k 40 31/10 NDR IIl/H0mburg med lokal testbild. Av/en sedd med CESf2-3 

telefonprogram, diskussion om tidnings-TB i Hamburg samt’Muppst 'Shorn,3,11-12. 

23.30 k 45 2/11 Nederland 2 avslutade ett program om 1:a varldskri-LEB 243 

•79 nn 1 cn °ch inF°rmerade om AUR0:s morgonprogran nasta dag. 
22.00 k 50 1.2/11 ARD med en krigsfilm, aven 13/l 1 CESfl-3 

22.00 k 55 3/l1 ARD med reportage om kyrkorna och radio-TV med re- CESf2-3 
portage fran stationer i Sydtirolen och kabelforsoken i Dortmund ooh Munchen. 

Det har varit ett par fina oppningar i borjan av novembor och speciellt min- 

dagen den 12/11 var lysande. Det var d§ bppet i de fiesta fciktningar och jag 

un rar hur myckets som hade horts om jag inte varit hanvisad till en central- 

ntenn pa FM. Med de styrkor som Radio Orebro uppvisade snett i backriktning- 

en mSste mycket ha g4tt om man haft en riktantenn med rotor. Vidare anvan- 

der jag for DX-bruk TV-antenner som sitter p& balkongen. Det gbr att huset -i 

nafn ri^mgar skarmar av sS att jag inte ser de vanliga bsttyskarna P4 ka- 

. L V ? f1 29.U*an °nbart sporadiskt ser den betydligt avlagsnare sandarn 

"hi !1PZ1? pa kanal 22« Ears Eriksson har utvidgat sin utrustning da ban inhan 

nn!l RAW e9nTd "S”*?1 sin 8-e lemen t san t enn for FM 8 Loggare vbr denna-gi 
gen H med Keniuood R600, loop, CES med modifierad Trio, FET-loop, PhilipsTV 

och modifierad Kenui00d stereo samt LEB med Drake 9PR-4, 60 m lu/, Luxor 3093 ' 

8-elementantenn med rotor samt Luxor TV med UHF-antenn riktad .sbderut. '• * 

Boxar.en kallades korsordet - in lodratt, ut vagratt. /EE'S 
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Topplistar 
\ - - ■ 

1. 1 1WANT TO KNOW ..WHAT LOVE IS, Fo- 
• reigner 

2. 3 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? 

Band Aid 
3. 2 QNE NIGHT IN BANGOK, Murray 
- Head 
4. 4 EVERYTHING SHE WANTS/LAST 

CHRISTMAS, Whaml 
5. 9 KILLER ON THE RAMPAGE, 

Mystic Rhytm 
6. 6 LIKE A VIRGIN, Madonna 
7. 11 SEXCRIME 1984, Eurythmics 
8. 15 WOODPECKERS FROM SPACE, 

Video Kids 
9. 5 FOREVER YOUNG, Alphaville 

10. 8 -1 FEEL FOR YOU, Chaka Khan 
11.14 THE RIDDLE, Nik Kershaw 
12.13 LOVERBOY, Billy Ocean 
13.20 KAO BANG, Indechine 
14. 7 NO MORE LONELY'NIGHTS, 
" Paul McCartney 
15. Ny S.O.S'i Eumir Deodato 
16.19 I SHOULD HAVE KNOWN BETTER, 

Jim Diamond 
17.10 THE NEVER ENDING STORY, Limahl 
18,16 SUSSUDIO, Phil Collins 
19.12 GHOSTBUSTERS, Ray Parker Jr 
20.Ny THE POWER OF LOVE, Frankie 

Goes to Hollywood 

Utslagna 

IF THIS IS IT, Huey Lewis & The News 
THE WILD BOYS, Duran Duran . 

Speglar skivforsaljningen i Helsing— 
berg. Sands sondagar kl 14-16 pfi. 99,2 
MHz i Helsingborg 

Tracks_Topp_20_i_P3_den_26_^anuari 

1. 21 WANT TO KNOW WHAT LOVE IS, 
Foreigner 

2. 1 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? 
■": Band Aid 
3~-' 3 EVERYTHING SHE WANTS, Wham! 
4. 20 ALL THROUGH THE NIGHT, Cyndi 

Lauper 
5. 7 BODY ROCK, Maria Vidal 
6. ' 9 THE POWER OF LOVE, Frankie 
“ : r'■ Goes to Hollywood 
7. ‘ 5 THE RIDDLE, Nik Kershaw 
8; 4 LAST CHRISTMAS, Wham’ 
9. 8 EVERYTHING MUST-CHANGE, Paul 

~r ' Young 
10. 6 KAO BANG, Indochine 
.311 .Ny EASY LOVER, Philip Bailey 
12.19 THIS TIME I NEED YOU, Brenda 

Russel . ■’ : ' 
13.12 CHANGE YOUR MIND, Raff 
14.18 INVISIBLE, Alison Moyet~ 

15.17 LIKE A VIRGIN, Madonna 

r-opplis.tor. 
16.14 BLA DECEMBER, Per Gessie 
17.Ny VALOTTE, Julian Lennon 
18.11 LAY YOUR HANDS ON ME, Thompson 

Twins *v 
19. Ny SUSSUDIO, Phil Collins 
20. Ny SLICE ME NICE, Fancy 

Utslagna 

FOREVER YOUNG, Alpha ville ; /; 
WILD BOYS, Duran Duran 
VARJE LITEN DROPPE REGN, Herreys 
SHOUT, Tears for Fears 

Lyssnarna rostar fram listan. -Trades 

sands i P 3 p& lbrdagar kl 18,15 till 
20.00. „?! 

CNSTopp 10 i Malmo den 27 januarl 

1. Ny CENTERFIELD (LP), John Fogerty 

2. 4 AGENT PROVOCATUER (LP), 
Foreigner 

3. Ny I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS, 
Foreigner 

4. 1 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS, 
Band Aid 

5. 3 FOREVER YOUNG, Alphaville 
6. NY SEXCRIME 1984, EurythMics 
7. NY SUSSUDIO, Phil Collins 
8. 2 CHESS (LP), Div artister , ;■ 
9. NY THE POWER OF LOVE, Frankie 

Goes to Hollywood 
10. NY 1984 (LP), Eurythmics 

Speglar skivforsaljningen,i Liind,Mal— 
mo och Trelleborg. Sands over narra- 
dion i Malmo kl 18 sondagar pii 9' ,2 

MHZ. 

Topp Tio-lista 25_jan 

1. II WANT TO KNOW WHAT LOVE ISj 
Foreigner 

2. 3 THE POWER OF LOVE, Frankie 
Goes to Hollywood 

3. 41 FEEL FOR YOU, Chaka Khan . 
4. 2 WOODPECKERS FROM SPACE, 

Video Kids 
5. 5 ONE NIGHT IN BANGOK, 

Murray Head 
6. 9 BODY ROCK, Maria Vidal 
7. 6 THE WILD BOYS, Duran Duran 
8. 8 DREAMER, Europe 
9. 7 FOREVER YOUNG, Alphaville 
10. NY Treat HER LIKE A LADY, : : v 

Temptations .■ r . I o o 

En jury rostar fram listan varje fre¬ 
dag kl 17.15-18.00 i Radio Kronobergs 
program. 

DX-Gnistan tar radio pa allvar i 



Disco_2i_Top_30_den_27_i|nyari 

1. 1 IN THE EVENING, Sheryl Lee 

Ralrh 
2. 3 ONLY YOU, Savage 
3. 21 WANT TO KNOW WHAT LOVE IS, _ 

Foreigner 
4. 5 LOVE LIGHT IN FLIGHT, 

Stevie Wonder 

5. 4 LOVERBOY, Billy Ocean 
f. 6 A GENTLEMAN, Randy Hall 
7. 13 CITY GIRL, Ronnie Laws 
8. 0 HOW OltD ARE YOU? Mikd 

Mission 

9. 7 BUSTED UP ON LOVE, Fiona 

Franklyn 
10.10 DO WHAT YOU DO, Jermaine 

Jac.kson 
11.11 EASY LOVER, Philip Bailey 
12.16 ...AND THE PLAYED OUR SONG, 

Ahnica Boiler 
13*18 EAT YOUR HEART OUT, 

Paul Hardcastle 
14.14 SATISFACTION, Laura Branigan . 
15*15 AlN'T NOBODY, Rufus & Chaka . 

Khan 
16.26 SOMEONE LIKE YOUj Cashmere 

17.27 THIS IS OUR NIGHT, 
Staple Singers 

18.28.BEEP A FREAK, Gap Band 
19. 9 DISCO BAND, Scotch 

20, Ny FIRE IN THE SKY, Deodato 
21 .Ny HEARTLESS, Evelyn Thomas 
22.22.HEY,-HEY GUY, Ken Laszlo 
23.NY SUSSUDIO, Phil Collins 
24.24 DON'T STOP, Jeffrey Osborne 
25.25 20/20, George Benson 

26, NY TOUCH, Secession 
27. NY RUN FOR COVER, Steve Grant 
28, NY NEVER GONNA LOVE AGAIN, ' 

Chris Owen 
29. NY MIN I NATT, Paul Rein 

30.17 KILLER ON THE RAMPAGE, 
Mystic Bhytrn . 

Utslagna 

THIS TIME I NEED YOU, Brenda Russell 
BODY ROCK, Maria Vidal 
KALIMBA DE LUNA, Tony Esposito 
YOU LITTLE BROTHER, Nolan Thomas 
LIKE A VIRGIN, Madonna 
SUMMER IN THE STREET, Carrie Lucas 
J'AIME L'AMOUR AVEC TOI, Debbie 

Da vi c 

En jury rostar fram de popularaste 
lhtarna iStockholm/jarva.Sands pAson 
dagar kl 14.00-15.30 pH 91.1 MHz over 
Jarvasandaren i Stockholm. 

(c) Disco 91 , Box 81 91 ,163 08 SPANGA 

F&r inte kopieras eller sandas i ra¬ 
dio utan tills.tand fr&n Disco 91 . 

DX-Gnistan for folk i etern i -39 

Topp 10 Skovde Ungradio 30 januari' 

1. DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS, 
Band Aid 

2. I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS, 
Foreigner 

3. ONE NIGHT IN BANGOK, Murray Head 
4. THE RIDDLE* Nik Kershaw 
5. FOREVER YOUNG, Alphaville 
61 IF THIS IS IT, Huey Lewis and the 

News 
7. LIKE A VIRGIN* Madonna 
8. JUST ANOTHER NIGHT, Mick Jagger 
9. CALIFORNIA GIRLS * David Lee Roth 
1 OiLAST CHRISTMAS, Whaml 

Speglar skivforsaljningen i Skovde . 
Sands i Skovde narradio p& onsdagar 
kl 19.00-21.00 p& 93,3 MHz. 

l.§li2._^®^E°_?°PP£B^?.4_januari 

1. 1 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS, ‘ 
Band Aid 

2. 41 WANT TO KNOW WHAl LOVE IS, 
Foreigner 

3i 10 SEXCRIME 1984, Eurythmics 
4. 3 NEVER ENDING STORYj Limahl 
5. 12 FOREVER YOUNG, Alphaville 
6. 8 WOODPECKERS FROM SPACE, 

Video Kids 
7. 5 LAST CHRISTMAS, Wham!' 
h. 7 LIKE A VIRGIN, Madonna 
9. 9 ONE NIGHT IN.BANGOK, 

Murray Head 
10. NY I FEEL FOR YOU, Chaka Khan 

Sands varje torsdag 06,40-07.00 metf. 
fortsattning 07-10-07.30 ph 99.55 MHz. 

Radio Oresund Topp 100 1984 

Foljande hitlista sandes over Radio 0_ 
resund den 25 deoember. Den hr en sam 
manstallning av de popularaste skivo£ 
na i USA, Storbritannien och Sverige, 
baserad pa forsaljningslistorna i res_ 
pektive land. 

1. I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU, 
Stevie Wonder 

2. GHOSTBUSTERS, Ray Parker Jr 
3. Hello, Lionel Richie 
4. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO, Wham 
5. SELF CONTROL, Laura Branigan 
6. AGAINST ALL ODDS, Phil Collins . 
7. 99 LUFTBALLONS, Nena 
8. RELAX, Frankie Goes to Hollywood 
9. WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT, 

Tina Turner 
10. CARELESS WHISPER, George Michael 

11. GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN, 
Cyndi Lauper 

12. STREET DANCE, Breakmachine 



13. .TIME AFTER TIME, Cyndi Lauper 
14. BIG IF JAPAN, Alphaville 
15. SOMEBODY'S WATCHING ME, Rock¬ 

well 
16. DANCING IN THE DARK, Bruce 

Springsteen 
17. WHEN DOVES CRY, Prince 
18. ONLY YOU, Flying Pickets 

19. I FEEL FOR YOU, Chaka Khan 
20. MY OH MY, Slade 
21. THE NEVER ENDING STORY, Limahl 
22. NO MORE LONELY NIGHTS, 

Paul McCartney 
23. JUMP, Van Halen 
24. PURPLE RAIN, Prince 
25. THE REFLEX, Duran Duran 
26. MISSING YOU, John Waite 
27. OWNER OF A LONELY HEART, Yes 
28. LIKE TO GET TO KNOW YOU WELL, 

Howard Jones 
29. LET'S HEAR IT FOR THE BOY, 

Deniece Williams 
30. SOUNDSLIKE A MELODY, Alphaville 
31. RADIO GA GA, Queen 
32. GUARDIAN ANGEL, Masquerade 
33. DRIVE, The Cars 
34. FOOTLOOSE, Kenny Loggins 
35. BEAST OF BURDEN, Bette Middler ' 
36. JOANNA, Kool and the Gang 
37. TWO TRIBES, Frankie Goes to 

Hollywood 
38. CARIBBEAN QUEEN, Blly Ocean 
39. KARMA dHAMELEON, Culture Club 
40. JUMP FOR MY LOVE, Pointer Sisters, 
41. RUN RUNAWAY, Slade 
42. LOVE SOMEBODY, Rick Springfield 

43. TALKING IN YOUR SLEEP, 
• The Romantics 

44v BREAK MY STRIDE,' Matthew Wilder- 
45* AUTOMATIC, Pointer Sisters 
46. NEVER NEVER, Assembly 
47. FREEDOM, W-ham 
48. I WON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME 

Nik Kershaw 

4"9. AGADO, Black Lace 
50. TO BE OR NOT TO BE, Mel Brooks 
51• HERE COMES THE RAIN AGAIN, 

Eurythmics 
52. STAY THE NIGHT, Chicago 
53. HOLD ME KNOW, Thompson Twins 
54. HARD HABIT TO BREAK, Chicago 
55. THE WILD BOYS, Duran Duran 
56. ISLANDS IN THE STREAM, 

Dolly Parton & Kenny Rogers 
57. LIKE A VIRGIN, Madonna 
58. DIGGI-LOO DIGGI-LEY, Herreys 
59* SUSANNA, Art Company 
60. LET'S GO CRAZY, Prince 
61 . SAY SAY SAY 

Paul Me Cartney & Michael Jackson 
62. STATE OF SHOCK, Jacksons 
63. PEOPLE ARE PEOPLE, Depeehe Mode 
64. NOBODY TOLD ME, John Lennon 
65. SHE BOP, Cyndi Lauper 
66. ONE NIGHT IN BANGQK, Murray Head 
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67. BREAKDANCE PARTY, Breakmachihe 
68. I WANT TO BREAK FREE, Queen 
69. SAD SONGS, Elton John 
70. MASTER AND SERVANT, Depfeche Mode 
714 OH SHERRIE, Steve Perry 
72. TOUCH BY TOUCH, Diana Ross 
73. HEY YOU THE ROCKSTEADY CREW, 

Rocksteady Crew 

74. I CAN DREAM ABOUT YOU, Dan 
Hartman 

75. THRILLER, Michael Jackson 
76. EYES WITHOUT A FACE, Billy Idol 
77* OUT OF TOUCH, Daryl Hall & " 

John Oates 
78. THE WAR SONG, Culture Club 
79. WHITE LINES, Grandmaster & Melle 

Mel 
80. FOREVER YOUNG, Alphaville 
81. WHAT IS LOVE, Howard Jonbs 
82. THE RIDDLE, Nik Kershaw ••• 
83. BLUE JEAN, David Bowie 
84. I SHOULD HAVE KNOWN BETTER, 

Jim Diamond 
85. DANCE HALL DAYS, Wang Chung 
86. INFATUATION, Rod S,tewart 
87. AN INNOCENT MAN, Billy Joel 
88. TORA TORA TORA, Numero Uno 
89. A ROCKING GOOD WAY, 

Shakin Stevens & Bonnie Tyler 
90. PRIDE^ U 2 
91. TO ALL THE GILES I'VE LOVED BEFO¬ 

RE, Julio Iglesias & Willie Nel¬ 
son 

92. IF THIS IS IT, Huey Lewis and the 
News ' 

93. YOU MIGHT THINK, The Cars 
94. SMALLTOWN BOY, Bronsky Beat 
95. SUNGLASSES AT NIGHT, Corey Heart 
96. BEEAKIN', Ollie and Jerry 
97. LUCKY- STAR, Madonna 
98. RUNNING WITH THE NIGHT, 

Lionel Richie 
99. TOGETHER IN ELECTRIC DREAMS, 

Giorgio Moroder with Philip Oakey 
100. DOCTOR DOCTOR, Thompson Twins 

Under strecket 

THE HEART OF ROCK'N ROLL, Huej Lewis 
and the News 
MISS ME BLIND, Culture Club 
LET THE MUSIC PLAY, Shannon 
BETTER BE GOOD TO ME, Tina Turner 
THAT'S LIVING ALLRIGHT, Joe Fagin 
WOULDN'T IT BE GOOD, Nik Kershaw 
IT' S i MIRACLE, , Culture Club 
YOU TAKE ME UP, Thompson Twins 
HOLE IN MY SHOE, Neil 
SHINE, Frida , 

Underlag: Billboards Hot 100 (USA) 
Music Weeks Top 75 (Storbri_ 
A" tannien 

Sverige: GLF:s Top 20 T;a halv&ret*' 
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OVER GRARSERRA. 

Dags for en ny upple,ga av "Over gransema" sidorna. Jag far be s& hemskt 
mycket om ursakt for rubriceringen enligt ovan vilket kanske ser lite val 
spar tans kt ut, men dot hela beror pd att jag precis har flyttat bill en 
ny lagenhet och i roran har jag inte kunnat hitta originalsidan till de 
har sidorna. Man tager alltsa vad man haver. Till den har gangen skall 
jag som s& ofta annars inleda med ett klipp ur den synnerligen utmarkta 
amerikanska tidskriften "Review Of International Broadcasting", Artikeln 
som skall inleda behandlar Sydamerika och narmare bestamt Argentina. 

_RADIO ^? 

Sedan ett halvar tillbaka drygt s& forekommer det ett flertal debatt- och 
opinionsbildande program i den argentinska radion och inte minst p& MV- 
bandet. Detta i landet dar det bara nagra m&nader tidigare slculle ha va - 
rit rent livsfarligt att fora fram manga av de synpunkter som nu fors 
fram och som tidigare var helt tabubelagda. Dessa program gors av nyhets— 
joumalister med olika politisk inriktning. Den station som kanske ar 
bast kand for den har typen av program just nu ar LR3 Radio Bolgrano i hu 
vudstaden Buenos Aires och som opererar pa 6090 kHz KV i 49 metersbandet 
samt 950 kHz MV. 

Stationen sander t.o.m. ut program som kan uppfattas som fientligt in- 
stallda till den nuvarande regimen i Paraguay. Programmet innehaller re - 
gelbundna inslag med intervjuer av personer i exil och fran partier som 
xorbjudits att verka i landet och som fbresprdkar en helt ahnan politik 
an den som fors av den nuvarande regimen. Programmen kryddas med folk mu- 
si..^ av s.k. "Guarani" typ vilket ar en musikstil som ar helt annorlunda 
den som brukar sandas ut over Radio Racional del Paraguay. 

Endast over MV-bandet 

Det som verkar nagot forvirrande med det har programmet ar att det sands 
pa lordagar och enbart over mellanvagsbandet och inte vilket man skulle 
ha vantat sig om stationen verkligen hade haft ambitionen att tilldra sig 
lyssnare i grannla-nctety over kortvagssandaren pa 6090 kHz. Som de.t ar nu 
ar det tveksamt om folk i Paraguay overhuvudtaget har en mojlighet att ho 
ra programmet. Men kanske vill man inte utmana odet for kraftigt och no - 
jer sig alltsa med att enbart sanda ut programmet over MV-sandaren. 

Ett annat program ar "Mes de Credos" (Trosmassan) som sands pa sondagar 
kl 00.30-02.00 i vilket religiosa frdgor behandlas inom ramen for en ju— 
disk kristen religios dobatt pa ett sjmnerligen liberalt satt. I program- 
met slapps lyssnare fram som fritt f&r fora fram sina tankar och asikter 
och stalla olika fragor. 

"Sin Anestsia" 

Utan bedovning eller "Sin Anestesia" heter ett program som befattar sig 
med nationella nyheter av betydelse. Programmet som sands pa fredagar kl" 
10.00-12.00,presenteras utav den mycket kontroversielle personligheten Sr 
Eduardo Aliverti som t.ex. den 13 j'u.li i fjol bverraskg.de lyssnarna genom 

„att inleda sitt program med stationsanrop fr&n Radio Sandino i Ricaragua. 

Han passado ocksa pa att sanda ut ett flertal klipp fran stationens pro - 
gram inkluderande en htilsning fran Radio. Sandino i Ricaragua till Radio 
Belgrano I ArgentinaI Aliverti forklarade att detta program ingick som en 
del i ett-storre projekt som han nyligen startat och som innebar ett, re 
gelbundet programutbyte mellan olika latinamerikanska lander och radiosta 
tioner. Detta program torde utgora en veritabel guldgruva for den som 
sysslar med att samla stationsanrop frdn olika latinamerikanska stationer 
och d& inte minst s.k. "progressiva" stationer. 

Till sist ett program som kallas for "Manana Tardey Roche" som ar ett 
annat hogeligen opinionsbildande program och som for narvarande kor en 
programserie behandlande statskupper i Argentina. Serien torde vara ganska 
s& l&ng. 



BALIGT BX-PARTY LINE? 

Minga ar de lyssnare son har reagerat pi den nuvarande kvaliteten pa BX-pro- 
grammet frin Voice of.the Andes i Ecuador eller HCJB. Som bekant slutade ny- 
ligen den gamla redaktoren Glayton Howard att presentera programmet och se - 
dan ett drygt halvir tillbaka ar det alltsi John Beck som presenterar pro - 
grammet. Bebatten om hans satt att ta over programmet har gitt hog inte minst 
bland amerikanska BX-are i tidningen "Review of International Broadcasting". 
I det senaste numret ser vi t.o.m. ett inlagg frin en BX—are som forklarar 
att han inte ens var en stor fan av Clayton Howards satt att presentera pro¬ 
grammet • 

Tidigare kannetecknades programmet av entraget tjatande av uppgifter, upprejD 
ningar, felsagningar och linga pauser men om detta var irriterande tidigare 
si ar det faktiskt anna varre nu* Efter att ha hort pi John Beck i ett par 
minader kan man antligen borja uppskatta vad Clayton Howard andi gjorde med 
sitt program for den intemationella BX-skaran. Bet verkar precis som om man 
nu har si mycket programtid avsatt till BX-Party Line att John Beck inte rik 
tmgt vet hur han skall fylla ut den. Programmet ar fyllt av specialinslag 
med lite av varje for de fiesta intresseinriktningar men sanningen att saga 
si verkar det som om Beck valjer att gi utanfor ramen for programmet och go- 
ra sina egna specialinslag. 

I stallet for de inslag som skall forekomma enligt programschemat har John 
kort ut linga och uttrikande stationspresentationer vilka bestir av en paus- 
signal och en upplasning av stationens adress till vilken man kan skriva om 
man vill skriva lyssnarrapporter till de respektive stationema. Ett annat 
stiende inslag i programmen har varit en guidad tour till HCJBss antennsys - 
.tem i Pifo vilken avslutades i borjan av november. En programserie som verk- 
ligen inte heller var sarskilt givande alldeles sarskilt som man inte precis 
haft ambitionen. att pi ett enkelt satt forklara funktionen pi det nya antenn 
systemet utan rundturen mer eller mindre gick ut pa att forklara pi vilka 
berg antennerna var belagna och hur utsikten sig ut darifrinll 

En annan negativ aspekt med programmet ar dess tidsbundenhet eller snarare , 
brist pi aktualitet. Detta ar bara spekulation men det ar helt klart att min 
ga av de tips och inslag som forekommer ar ganska inaktuella nar de sands ut 
i programmet och det kan bero pi att HCJB har problem med postgingen till 
Ecuador. Jamfor man med andra BX-program som sands direkt frin Hordamerika 
som t.ex. Glenn Hausers "World of Radio" si innehiller detta mycken mer ak - 
tuell intressant BX-information. Betta ar mojligt inte minst med tanke pi 
att Glenn Hauser kan nis av sina bidragsgivare bara genom att de; behover lyf 
ta pi en telefonnlur och sla pi nummerskivan0 

I John Becks och BX-Pary Lines fall ar detta program i Ilka hog grad beroen- 
de av bidrag och lyssnarmedverkan. John Beck har forklarat att det tar ca. 1 
minad for post att komma frin Nordamerika till Ecuador via flyg. Med ytpost 
tar det annu langre tid. Betta kan vara forklaringen till att programmet- ar 
si torftigt och att minga av specialinslagen enligt programschemat inte fo- 
rekommer. Be har kanske helt enkelt inte hunnit komma fram till stationen in 
nan de skall sandasl Under alia omstandigheter tycker man dock att det borde 
finnas mojlighet for John Beck och HCJB att komma runt de har problemen om 
man nu verkligen ar intresserade av att sanda ut ett hogklassigt BX-program. 

En positiv sak ar i alia fall att John Beck till skillnad frin Clayton Ho- 
•ward inte slosar en massa tid pi att tala om hur snyggt HCBss "Nya special- 
QSL-kort ar" varje vecka. Betta vags dock upp av det faktum att Beck varje 
.veeka laser upp vilka som har blivit medlemmar i HCJBss egen BX-klubb ANBEX 
under den gangna veckan. Ar det nu si att Beck har svirt att fylla program- 
tiden si kan det ju vara ett intelligent satta att fylla ut programtiden. Han 
lar nog inte tunna hinna med att lasa upp alia brev som kommer in till HCJB 
.hur dange han an hiller pi. 

Nigot som Beck dock ar valdigt dilig pi ar att "tima" programmet ordentligt. 
Vdd upprepade tillfalien har han blivit avbruten mitt i en raening nar tiden 
har tagit slut och stations annonsoren kommer in och laser upp alotuedl tid 
och tidssignalen gir ut i etem. Kanns trikigt att behova kritisera det har 
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programmet som indook i jimforelse med vad Moskva, Isreal och BBC skickar ut 
ar ett ganska bra DX-program. 0a Beck bara kunde tanka igenom sitt program 
lite bittre, plocka at de inslag som fortjinar att sindas och sortera bort 
det andra si skalle programmet mycket vil kanna bli ett av de battre DX-pro- 
grammen pi kortvigsbanden. Som det ar na sa bleknar programmet vid sidan av 

sidana hogklassiga program som "World of Radio" (Radio Earth), Media Network 
(R Netherlands) och SWL Digest (R Canada International). 

Ovanstaende kommentarer blandade med mina egna kommentarer om programmet kom 
ifr&n den amerikanska DX-aren John Norfolk i Oklahoma City. Under vintersa- 
songen har jag sjilv haft extremt svirt att hora programmet eftersom det ar 

svirt att hora HCJB pi kvillstid nir programmet annars har gatt att fa in. 
v HCJB gir visserligen iven att hora pi morgonen pa bl.a. 6205 kHz men jag har 

inte lyckats lura ut nar programmet sandas pa morgonen numera, Trodde att det 
var 08.00 pi lordagsmorgnar men vid denna tid brukar det endast vara religio- 
sa program. Nigon som vet?.. 

mGERT_DX-PROGRA.M FRAn REI 

Nar vi nu andi hiller pi och diskuterar DX~program sa tirikte jag vi skalle ta 
oss en titt pi det s.k. »DX-program" som enligt WffiH skall sandas frin R Fran 

ce Internationale pi sondagar kl 08.45. Programmet ar helt pi franska och i£ 
gir i de ordinarie morgonsindningarna pi sondagsmorgnarna och fortjinar kna^ 
-past att kallas DX-program. Snarare kan programmet som heter "Boite Postale 
9516" rubriceras som "Tekniska rid till RFI is lyssnare rorande hur de skall 
bara sig it for att hora RFI", 

Programmet bygger i hog grad pi att lyssnare skriver in och stiller frigor 
betriffande mottagningen av stationen och stiller frigor med anlddning av 
eyentuella uppkomna problem vilket man vil i och for sig iven skalle knnnat 
slata sig till med le dning av programtiteln "BP 9516" som ju ar RFI:s post- 
adress. Inte ett 1jud himns i programmet om mottagning av.nigraa: andra sta - 
tioner mer in mojligen om det skulle rora sig om nigra sibrande sidana. Helt 
I'ego-fixerat" skulle man alltsi lc-unna saga, 

I programmet for tvi veckor sedan hade man besok av en fransk dam.bosatt i 
Athen som klagade over mottagningen. Hon hade med sig kassettband av mottag¬ 
ningen vilken inte var den bista och man hade t.o.m. mage att spela upp en 
bit av inspel^ingen i programmeti Efter ett par minuters forvirrad diskus- 
sion mellan de bida programledarna och den i Gregland bosatta damen lconsta- 
terades inte sirskilt ovintat att hon nog hade problem med nigon form av el. 
stoming vilket i och for sig inte heller var sirskilt markvirdigt eftersom 
damen som det visade sig rikade bo mitt i centrum av Athen, 

■, Det enda radet de bida programledarna kunde bisti med i sammanhanget var att 
damen skulle forsoka sitta upp en yttre antenn isolerad frin stomingskillan. 
En annan ging liste man upp brev frin missnojda afrikanska lyssnare som kla¬ 
gade over att morgonsindningarna frin stationen gick fram vildigt diligt. 
Detta var icke desto mindre pinsamt eftersom lyssnarundersokningar har visat 

att det just ir morgonsindningarna som ar de populiraste, inte minst i Afri- 
ka. Programledarna konstaterade att radiokonditionema varit ofavorabla den 
senaste tiden men menade att det "nog snart skulle bli battre"., 

-Som en kontrast till det hir foga uppmuntrande resonemanget iterkom program- 
met foljande vecka och inneholl di en intervju med RFI;s korrespondent i Af- 
rika i samband med rapporteringen frin bilrallyt Paris-Alger-Dakar» Korre- 
spondenten konstaterade glidjestrilande att det gick alldeles utmirkt att 
lyssna pi RFI over alia mbjliga delar av Afrika (itminstone de delar som han 
hade besokt) frin tidigt pi morgonen till sent pi kvillen och detta pi en 
vildigt liten fickradio av National Panasonic typ. 

Ett annat brev frin en afrikansk lyssnare gjorde gallande att det var stin- 
diga problem med mottagningen pi vissa frekvenser, sindare startade inte upp 
i tid och nir de vil hade startat upp si var det standiga avbrott i sindnin- 
gama sirskilt pi tidiga morgnar och sena kvillar. Programledarna medgav di 
att stationen under de snnaste veckorna hade haft valdiga problem inte minst 
p.g.a. den s.tringa kylan. Framst var detta ett problem pi morgnama vilket 
hade sin grund i att kylva.ttnet till sindarna under natten hade frusit till 



is vilket i sin tur gjorde att sandarna inte gick att kora igang efter man 
paradoxalt nog saknade kylning. Ett annat problem ar sandarantennema. Ge- 
nom den stranga kylan har oljan i det hydrauliska system som andrar sandar- 
riktningen pi, antennema ocksa frusit till vilket forhindrar ett fritt byte 
av sandningsriktning.' Betta fororsakar problem som bl.a. yttrar sig i att 
sandningar inte kommer i ging i tid och standiga avbrott pi. sandningama. 
Bl.a. har jag sjalv kunnat bevittna har kvallssandningen pa 9790 kHz frlln 
kl. 22.15 till 22.50 lidit av standiga avbrott de senaste veckorna. 

Andra program fran stationen som mahanda ar kanske lite mer lyssnarvarda an 
"BX-programmet" ar inte minst morgonprogrammen. Man har nog ratt i sitt pi- 
stiende enligt ovan att morgonprogrammen ar nigra av de popularaste bland 
lyssnarna runt om i varlden. Bet ar inte si konstigt eftersom dessa program 
ocksi ar nigra av de most lyssnarvarda programmen, Frin kl 10.05 pa formid- 
dagen pa vardagarna sands programmet "Crocque Matin" - som innehiller mycket 
fransk popularmusik och en massa smimysigt resonerande av programledaren. 

I detta program sands varje vecka den franska top 10-listan ut, narmare be- 
stamt kl 09.30-10,00 pi mindagar samt frlln kl 10.05-10.25 pa fredagar. Ef¬ 
ter detta programs slut ar det dags for programmet "Mi-Temps Mi-Bemol" som 
startar varje dag mod en halvtimmas fransk radioteater fran ca. 11.05 till 
kl 11.30. Kl 11.30 ar det dags for en halvtimmes intemationell nyhetssand- 
ning "Journal International", kl 12.00 sands en kort nyhetsbulletin och kl. 
12.05 fortsatter programmet "Mi Temps Mi-Bemol". 

Betta program innehiller da forutom den tidigare sanda radioteatem aven 
detta aktuell fransk popularmusik och aven intemationell sadan som ar popu 
lar i Erankrike uppblandat med fasta insllag som t.ex. Biorecensioner - en 
oversikt over de aktuella biograferna inte minst i Paris, intervjuer med re 
gissorer, sk&despelare etc, vidare rapporter fran Paris nojesliy i special- 
inslaget under rubrilcen "Quel temps fait il en Paris?". Betta inslag har 
f.o. tagit sin signaturmelodi frlln filemen "Les Vacances de M Htilot" eller 
pH svenska "Semestersabotoren" => Betta ar nu inte sd konstigt eftersom musik 
stycket som ar ett genomgaende tema i filmen heter just "Quel temps fait il 
a Paris". 

, Kl 12*30 sands varje dag en "Buletin de M^t^o-Marin" eller uttryclct pH sven 
ska en sjorapport vilket i och for sig inte ar det lustigaste inslaget i 
programmet. Ett desto lustigare inslag i programmet brukade serien "Tin Tin 
och det svarta guldet" vara. Aven detta radioteater men i mycket kortare av 
pnitt, endast ca. 5-10 minuter, Benna serie ar dock tyvarr slut for tillfal 
let. KL 12.40 sands "Suite de Jazz" som innehaller aktuell popular jazzmu- 
sik. Kl 12.55 sands en rapport fr&n borsen om aktuella radande valutakurser. 
Kl 13.00 ar det ater dags for "Journal International" i en halvtimme fram&t. 

Ett program som kanske inte ar fullt si. lyssnarvanligt eftersom det inneh&l- 
ler ett minimum av musik, men som icke dedto mindre brukar vara valdigt in- 
tressant ar magasinsprogrammet "Carrefour" som sandas kl 14.05 och som inne- 
halier reportage av allehanda slag. Inte minst brukar man fordjupa sig i ol_i 
ka politiska sporsmal fran Afrika i det har programmet. Betta var en kort g_e 
nomgang av vardagsprogrammet fr&n en av varldens storsta intemationella KE- 
stationer "Eadio Prance Internationale". Bet ar inte utan att man ofta fri,- 
gar sig att inte denna station lyclcas rona storre uppmarksamhet fran de in- 

•r ternationella kortvagslyssnarna. 

Vid sidan cm t.ex. BBC erbjuder stationen faktiskt ett ganska brett utbud 
av program. Inte minst nyhetssandningarna ar valdigt lyssnarvarda cch di, in¬ 
te minst de halvtimmeslanga "Journal International" som sands 12.30, 13.00 
20.15 och 23.15. Porutom nyheter innehaller programmet en genomgang av de 
stora franska dagstidningarnas ledarkommentarer i slutet av programmet. Var- 

- je timma pa heltimmen sands en kort nyhetsbulletin som innehaller de allra 
senast inkomna nyheterna och som faktiskt till skillnad fri.n BBC inte ar li- 
ka sega som de 10 minuter langa "World News". 

Jaha det var allt vi fick plats med pi. dessa sidor denna gangen. Ni kan gar- 
na skicka in egna bidrag till dessa sidor eftersom det blir lite val torrt 
-om jag skaitl sitta har och valja stationer och program helt sjalv varenda 
g&ng. 73 de RIO 



Vi bar jar &rets sista‘fri radio-sidor med'lite kompletterande uppgifter1 dm vad 
som agde rum i London den 11 oktober. . " 

SOLAR FM - Ny station? 

I forra nrst av DXG beratta.de vi om en omfattande raid i London som framfdralit 

'angrep de olika soul-stationsrna Som opererar p& FM. En del stationer som inte 
blev stangda, stangde av eggn yilja for att avvakta hur det skulls ga for de' 
ovriga stationsrna'. Det blew dock inte lugnt allt for langej endast 48 timrnar 
efter att de stora stationerna 3FM, Horizon blivit stangda var stationerrta till 
baka nastan som ont'inget hade hanti Horizon har dock inte hbrts under detta nernn 
men istallet pa samma frekvens kom en station under namnet Solar ..FM, 

Allt talar for att Solar FM ar ett nytt namn pa Horizon da de anvander samma 
ARG, samma DOss och anvander t o m samma slogan! '-Horizon forlorade ca 15 000 
pund i utrustning som myndigbeterna lade *vantarna pa. Den pers-bn som fbrsvunnit 
ar stationens grundare Chris Stow art som har anevarat for Horizon's utbud se’dan 
1981. Enligt uppgifter har Chris sjalv "kammat in" ca 60 000 pgnd under de 
senaste manaderna sedan stationen borjade med halso-information. Han har nu ut- 
talat sig ha "fatt nog" och efter att ha kopt en Porsche tog han detta be slut 1 
Solar FM (Sound Of London's Alternative Racfio) fungerar nu p& samarbetsprincip 
och med Tony Mon son som programchef och samtliga D0;s ar avion ads I 
"Vi har aven battrat pa sakerhetsatgarderna" , uppger en talesman for Solar FM. 
"Anledningen till att,,ui blev tagna och med sd kraftigo matt var att efter 6 
mdnader sedan lager tradit i kraft hade inget hant, vidare har vi varit lite 
slappa vad an.gSr sakerheten" . 

Stationed menar att huvuddnledningen till att myndigheterna plotsligt slog till 
var att en annan station stort den nystartade IBA-stationen Radio Mercury. 
Radio Mercury skrev ett brev till bsrbrd myndighet och p&tolade att deras sand 
ningar blev storda av "pirat" och man hade inga planer att skifta frekvens. 
Detta gjorde att myndigheterna gick till aktion. r. '■ 

Nar Horizon Ra'-'io raidades blev DO t Carlos arresterad och hans skivor pS spel 

listan blev beslagtagna. Han slapptes strax efter ar nu tillbaka p-§ -deTr nya -('7) 
SOLAR FM. . . ,.b .. .; ..- 

Den nya studion ligger i East Dulwich men ar inte fullt lika "sbfistikeraei" som 
den forra men man anvander fbrt'farande Technics skivspelare bla. 

Handeisen rapporterades givetvis i olika tidningar i England. I tidningen Broad 
cast har bla ex Horizon-agaren Chrie Stewart uttalat sig om att sandningen 
som gick i ldiften under raden egentligen kom fran en annan-studio it rax* intill 
det rum som "pejl-personalen" undersokte. Chris tror att det beror pA DTIss 
inkompetens att de inte klarade av att slA till iratt lokal. Han har for av- 
sikt att ta upp arendet i en ratteg&ng for att fa tillbaka utrustningen som 
DTI (Department of Trade and Industry) lade beslag pa. 

Vi lamnar darmed Solar FM. MellanvAgsstationen Radio Oackie sander fortfarande 
pa 1332 KHz och hors ganska bra nattetid i Helsingborg. 

RADIO SOUND OF SWITZERLAND 

-£nl!igt de sehaste uppgifterna har denna stationen inget samhore med Radio Madi¬ 
son, en annan station som sander frSn Schweiz, och lar tom sanda med egen 

rUtrustning.-SQJin har en effekt pa 15 watt ERP. Stationen fick ett 50-tal lyssnar- 
.rapporter,;:fer'-sin forsta sandning den 28 oktober (forsta egentliga sandningen) 
..SOS ayserrfortsattningsvis inte enbart sanda rena musikprogram utan aven tal- 
pr.ogram av, olika slag. Programformatet kan ev kornma till att andras redan i 
jul-he lgenr.dA stationen sander ett antal extra-sandningar. SOS kan kontaktas 
Via FRS i. DedSmsvaart, Holland. rj 

RADI0-TELSTARex MEBO 2? 

En ‘ny hdllandare pa 48mb ar Radio Telstar som horts vid ett fiertal tillfalien 
aven i'ordagar. Stn anvander gamla Mebo 2 adressen: Postbus 59, 7260 AB Ruurlo. 
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NY QRG 0NSKAS1 

Radio Milano International ar f n pa utkik efter en ny frekvens p& 41mb efter- 
som sandningarna pa 72 95 KHz ofta stars -ay Radio Moskva. Sj'alv har jag markt 
nagot som vefkar vara en storsandare, specie! It eftarmiddagarna och kvallar. 
Ev kan 7145 Khz bli aktuell. rj. 

1332 KHz POPULAR QRG I SCOTLAND 

P'5;' sondagskVailar san'dar” Radio Tel.st.ar Int'l med 150 u/at.t och den fd kortv&g's- 

stationen ftatiio Lynda brukar ayep denn.a frekvens med ca 120 u/att. och dot ager 
ram bondagar 06:00-03:00,.. Att kunna plo.cka in den har statipnen i Nor den ar 
hog tamligen.osanholikt med tpnke pa att Radio Jackie; sander pa samma frekvens 
bch ofn ja'g inte missminner mig bar R3:en;. nligot hoqre effekt. rj /j . '] : ; > ’ ■ - v ** ' 3 

RADIO COLUMBIA I ROTTERDAM'TILLFALLIGT STOPPflD 

Radio . Columbia ar en reklamf inansierad FM^station i Rotterdam som nyligen •. blev 
.racjad.av RCD (Radio Controle Qienst). Radennagde rum den -26 november ;i del av 
.. R1 dam . som he ter Schiebroekt 5,;V,ar en liten.by for sig sjalvrfram till 1941 nar 
bla ,tyskarna gjorde det till en del av Rotterdam, ‘• r • j-’ ~ * • 

-iRadio Columbia ’har urider en 2 ars period blivit radad sammanlagt vid, 8 till- 
• fallen, varav 6 under de' senaste tro manaderna. .Den har gangen bestamde sig 
r:RCD-att inte endast laggd beslag .p& san.darutrustningen utan ef.grsdkte -sig ayeo 
pa stationens an’tenfv. RCD anlande . till s tationens QTH + en ..stye-ken. brandbill -•» 

•Trots-de-nria bandbil lyckades Jman inte fa ner antennen .som war ;upps.att. pa ,en ! 
h$g mast som i din tur -yar placerad pa taket av ett hyreshus. Enligt en tid- 
nirtgsartik*el sa avsag RCD ett gora ett nytt fbrsbk om n.a’gra dagar., , . i;; ir 
Som de fiesta storre stationerna i Holland som blir radade sa innebar ett be- 
el.agtagan.de :inte negot ;k at a.s tro f a11 ci.§ man tack# Vare re k 1 am kan1 'f orteattar' o'ch 
talesman f or stationen;juppig,av till 1 oka 11idninge/n att man h oppades vara' till- 

, baka gm n&gon veckaij ; P:pl4sm^n-ed bsom. f i-ck. i uppgift att ta hah# ciirt ' det1 person 
som f.anns..p& p-latsen; :v.arT tydligen trogna l;.ys snare ay Columbia da man bar |iru"r- 
stickers fran stationen pa sin.a uniformer i San West,: R* dam + tidningsuik, 

HOLLAND- - ^CUROPflS LCDANDC PlRfl^LAND?' .1, . c“,'. 

Enligt den hollandska radiokontrolltjansten, sDm a^ en del av det hollandska 
^tpl^jp^ket.;,,. ^eti upp emot 8,0 000. piratradiosanddre i Holland idag#: Manga 
av dem ar rena amatorpirate r, som;. aander. mycket ore ge lb unde t, men andrar dpere- 
rar helt profes.sionel.lt• Antingen. ar de idee-lla. .r de- kan vara; poli.stiska, - - 

/ftfrhirlikt^ska' ietc e Her givetyis kommer.siella stationer som tacker hela lands- .. ■' : ] n' 7.7 ' ' . "7' - ■ - 
and,ar #Jler' 'st.ader, ... ; ? 

’En litpiiV' men valskptt, kommersiell station, kan utan vidare. dra in;! .15000 kro¬ 
nor ppr, veckal Eri stor station kan tjana ordentligt .med pengar och mdnga- avide 

.? ..’ .... . . har stationerna 

dio 

mui 
m m 

i m 

TON AIR 
STEREO 

fN TER NA TiONAl M 

COlllOG DM'ers 

Postbus 21 

nr f 

7010 A A 

GAANDEREN 
HOLLAND 

v v 1 o t a b 1 e r a - 
de och har stort 
folkligt stod, 
Nyligen skulle 
radickontrdll- 
tjansten stanga 

) eP popularOstn 
1 dstra Holland. 
;D0n grep mikro- 
fonen och med-/, 
.dela.de fyssnarna 
^ N.u ’ komnie r dom" . ’ 

;Hun;dratals ,upp- 
retade radio- 
1y s sh a r e bindra- 
de att s t a tione n 
s. t an g de s. [ Men . e n 
dag senare kom 
2 50, poli.ser. • 
Def . finns inte- 
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®V®piraoer" i Holland-,•• av/en post-pirater som konkurrerar med hollanri¬ 
sks postverket I Myndigheterna gor inte alltfor stora ingrepp mot radiostation- 
erna. "Regeringen ska lagga sig i sa lite som mdjligt" eager Robin Linschoeten 
-parlamentsledamot for hogerliberala regeringspartiet UVD, "Folk vill :ba' frihet 
Men de starka sandarna kan ju stora exempeivis flygets ra-diotrafik' och‘ darfdr 
mast© de, tyvarr, s.toppas". hamtat from "Dagees Indu 

. . stri" av den 8 okfcober. 

RAPID DYNAMO - STATION MED ANTENNPROBLEM ' • -<: ' ■ . ' ^ 
fiOn 

n o\ 

iPgpna. notis borde egentligen ha hamnat p§ annan plats 
sig omen legal station, aven om den tidigare varit " 
i Belgien som under ca 2-j ars tid sant utan lice ns pS 
tionen sin: licens men drab.badss ay, problem i form av 

■ ggorde att antonnen gau Vika-. DeTar a.v.m.asten hamnade 
ingen skadades. -50 minuter senate Tick man upp en pro 
ningarna kunde fortgS, dock med lagre-t sandningseffekt 
en plats vid namn Knokkeheit och for ev intresserade 
ning med; foto av antennen etc fran: Radio Dynamo, Wes 

98300,c-Kindkke he if, Belgien, 

i tidningerifir>d§ deb ror 
illegal". Dntta ali en stn 

FM, j\lyl i ge n e rhq 11 sta- 

kraftigs vin ds.tyr-kor som 
pa studiobyggnaden men 

visorisk antenn och sand- 
. Radio Dynamo sander fr£n 
kan man erhalla en tid- 
t Kapellestraat ;400y B- 

' SCDX 

10 

■ •rnU nr 

Ytterligare en station som sager sig sanda fran Belgien.ar KBE RADIO. Station 
ens hq finns dock i,Holland. Den senaste tiden har stationen biivit alltmer 

_ .lette r nr 4 kommer ,f<DC att kunna avlyssnas Varje v.ecka- f drtsattnirigsvis under 
•ir45 minuter, i 1 :0(lrr11':45 via-den franska stationen Radio Waves International p§ 

7340 kHz. . ii. 0 

For eventuella lasare som annu ej fStt" tillfalle att bekanta sig med ^BG isa 
borjade stationens historia ar 1974. Da hande det i septem'ber . detta ar. att ett 
nytt "sound" kumde horas! pa FM 101 MHz och. med 40 watt. 'Dein' 14 juli 1977:-b lev 
'fofsta reden^'>Stationen kallodo sig ,.i,ili en borjan KPO men'after en rad: dopte 

i<ommer ihag.i^Den 24 december 19'83 fick studion i Ede ett mysti'skt -besok fr£n 
personal inom R.CD som kom fof att'. letg eftej en sandare i- studion". men polis-^ 

mahhenfipk:: lam.na studion vmed tom'ma hander, vilket give'tv is var till stor bela- 
"fd'nhet for KBC-ganget. . ~ 9, 

Stationens DO: s ar: Carl de Oong, Rob Van.der-Meer,'Roger Davis samt.Tom, de Wit 
och samtliga personer ar aven aktiva med KBC-FM. Uad KBC FM nu ar far nagoti.s 
har jag tyvarr into lyckats konimo underfull'.med men dot ar tydi'igeh .Mgojrv form 
av FM-service. Roger Davis ar samma person som namn pa en gel ska Britain Radio 
Intdrn-ational. Rob.och Tom ar aven involverad i tva andra stationer; Rob pS-an 
1 okal.-stat ipn : Radio Ede och Tom han ar DO p£t italienska Radio Time. For nar- 
varanpe ar som bo kan t Time ur luften pga de italienska myndigheternas aktionex- 
mot stationens kortvag'ssandningar. "Escoposte" vill att Time upp^'r^nfe^sTna’ 
sandningar pS kortvag men stationen tror att man har mojlighet att ta hem spe- 
let sS smaningom. Tom de. Wit kan d§ ev horas nattetid p§ 7110 KHz. Ibla'nd ayen 
pnagram fran KBC. En del .av lasarna har sakert hort Tomj s. program., bla -unde^r 
de.n ti-d dd IDC-sandaren pa 26m var igang kunde . rom de Wit shorn horas a-ilt' sdm 
ofta-dit/-; •; ' • i. V . . I •••■ ■' ‘ '1 ' " J x d Ri..-' 

.)H 
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KBC har inte nagot QSL-kort:ut.an■det ar ett kpmbinerat QSL-brev och info-sheet 
~ Tfdigare fanns eri liten verifikations-ruta i deras nyhe tstidnirig mart som %ur 
" :Var har man.ypphort med dennagot olampliga metoden. Det ar lite omstaiHdigt att 

behova satta in en hel tidning i QSL-parmeni v/s ar Tonv.de Wit i it 

Som bekant sutkommer KBC-gruppen me d ett s k "newsletter" minst 4 gSnger per 
lj:; ar pqh denna iilla tidning ar i A5~format och ca 8 sidor; Pa dessa sidor st§r 

#lite blandad fri radio information, bade KBC-info och t ex en intervju med den 
tyska pirat-D3:n Daniel Kay eller Danny Kay som han aven rkallas. da . oc.h jd&. Han 
har bl a prodUcerat program for hardrock-stn Radio Gerona och German Music.. 
Radio mfl. Numera ar han aven aktiva pa FRSH, i re gel med hard rock musik p& 

r* rpragramtablan♦ , : - 

The KBC Newsle tter skickas till alia som bidrager med nyheter till ti dn'ingen 
e ller om Du skickar tva IRC till, re daktionen. Adressen till b§de KBC och deras 
nyhetsblad ar i Ederve-en med skiljer sig n&got vad betraffar hox-nr: 

ic Om Du vill ha ett ex av- KBC Newsletter skriver Du till.: G N Productions. 

P,bstbus 38 

NL-6744- ZG Ederveen 

brev till KBC, ar adressen Postbus 23 

NL-6744 ZG Ederveen 

via en annan adress: Postbus 725 
Arnhem, Holland* 

FUTURE WORLD RADIO - NY STATION! 

fled ett oldie-betonat musikformat har denna nya station fr&n Holland dykt upp 
p& 41mb. 3a, nSgot fullstandigt oldie-format ar det inte men med l&tar som 
Suger Baby Love med Rubettes, Summer Night City med Abba ar det ju i det nar- 
maste ett oldie-format. Bland de mera heta latarna marktes nya singeln med 
Tina Turner som heter Private Dancer. ■- ; I . v : . . 

\Ji. bor jar Tfah stationens begynnelse som inleddes-ar 1979 da man under namnet 

RUL Radio sande pa FM: 95,5. MHz.: Pa den tiden med tva olika program som irite ar 
alltfor .vanligt .bland "landbascrade stationer" - popmusik:och. religios musi'ki 
I, mars mapad 1982 blev stationen radad av RGD. Tva manader sen are var det TV^ 
debut: for TUL Television som sande med he la 5 watt pa kanal 4 VHF. Nurhera har 

,.man. sandningar var je vocka med 10-15 watt och programmen bestSr utav olika 
sorters filmer, video-snuttar och lokala nyheter som man sjalv spelar in med 
hjalp av en portabe.l vidoobandspelare # . , . j -sv v i 

]Se-dan den 1 4:e oktober sander stationen ..ar p& kortvag och det mod en jap'an'sk 
grunka som ar heltransistor iserad. Tva. ;antenner fin,ns till f drf ogande , erf jt-^ 
vSgsdipol och erf s k Hy-gain mobile antenna som an van ds pa en bii.. Den sist- 
namfvda gor det mojligt for stationen att sanda fran var de y:ill.; FWRL har in gen 
erfarenhet av kortvagssandningar/och man ar darfor intress.erad av att fa syn- 
punkter och if6r.slag till sina. san’dningar. Li.ksom KBC som f n lanaT. ut en san- 
dare till FWR, an van de r man ett kombinerat inf o-r-shee t och QSL. Adressen ar: 
P erst bus 72:5, Arnhem,. Holland. Nagra QSL-kort har man alltsa inte f n men stic- 
•ke-rs ar pa upptryckning. v ’ 

- RADIO 101 i BELGIEN PLANERAR .FREKV/ENSBYTE 

Som bekant Sander 101 varje sondag pa 7445 KHz, men stationen har besvar med 
stornihgar p§ sin frekvens eller rattare sagt fran narbeliggande4frekvenser. 
Det: &r bla Moskva och Spanien som orsakar 101-lyssnare en del problem,. Inf or 
sommdren 851kommer hogst troligen en frekvensandring att aga rum, bla 7350 
kan kortiMa ett bli aktuell. KBC 

FRI RADIO I;USfl 

Ef ter en ; de 1 ,rader iVvaras och under -sommare n 84 bor jar nu fria stationer dyka 
up{i;.bQrta pa , andra isidan- at Ian tori dm nagon on skat prove lyckdn p.S ett dx mot 
USA, bavaka f.ramst 7400-7450 KHz dar det Finns en del stationer som tex WIMP. 
7428 KHz, Radio Sine Wave 7410 KHz etc. Tiden som galler ar omkring 02:0^0-0500 
svensk tid# KBC 
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flRfl 3UL OCHNYAR MED SPECTRUM;WORLD BCl 

Spectrum WSrld Broadcasting kommer under perioden 26 december 1984-2 januari 
1985:att genomfbra maratonsandningar pi diverse frekvenser och tider enligt 
foljande schema: 

13:00-07:00 6272 och 7710 KHz, 17:00-01:00 ca3905 KHz SSB den 31 dec + 1 jan 
11:00-15:00 9940, 9960, 9965 eller 9905 KHz samt slutligen 24h/dygnet pi SSB 
pi en frekvens omkring 13735 KHz. — SCDX 

MER 3ULSANDNINGAR; '• 
[ "" '1 * '"'r • .. a 

Ertgelskat-staticrnen CRYSTAL RADI 0 utlqv'ar aven dem extra sandningar under jut__ 

Thelgen och exfcftf'-Mficft *.progi&m blir 'det pa annondagen. Crystal har varit aktiv 
sedan juni 84 och sander tvi sondagar i varje minad me d sp sandninqsef fektlpi 
12 matt vilket pi en del platser into ger en alltfdr starksignal, men sallan 
lagre an sinpo 33333 .skriver. Mike Collins pi Crystal Radio. rfil 

:‘fr@kR/'erVsen som benytt'jas ar 7375 KHz och sandningsperipden ar pi 2 timmar per 
-program. D3:s ar Mike Collins, Bob Barton samt Patti Smith. Formatet ar ba-'se- 

rat pi ‘oldies och rpck-musik, framfor allt LP-spir samt nigon enstaka >45 varva- 
sre di dih da. Adriss till stationon ar: 190 Monument Road, Edgebaston, Birrtiin^ 

bam, Bl6 8UU, England :^ KBC•, CES 

RA'DiO, EAStCOAST COMMERCIAL A DO 01 .tv j 

Den 1 december siog ECC igen butiken for gott. Det har tidigare'meddelat att 
stationen skulle lagga ner men trots detta kommit tillbaka, men nu lar det va¬ 

ra definitivt. Artiedning ar myndigheternas patryckningar. Da aven (Jenna staticn 
lig bakom en del av sandningarna frin UK Radio med Kelly Bromn kommer aven 
tessa. sandningarna att upphora. Kallor uppger att det var ECC som lag bakom de 
kortvagssandningar som kommit fran Wonderful Radio London och det sags t o m 
att Norman Nelson pi ECC meddelat detta, men nu har de andrat sig och fornekar 
det he la I ' lR^-: 

RADIO 101 i BLfisVADER 

Aven 101 har rikat ut 
det omojligt att sanda 
aterkomma pa 7445 inom 

for on storm och skador uppstod pi antennen som- gjort 
de senaste veckorna. Stationen bar dock for. avsikt'att 
kort, om inte nagot allvariigare fel uppstitt, rt 

AIR5PEC STANGER IGEN KISTLOCKET ~ NY TIDNING START'aR UPP1 

Denna engelska tidning har under 1984 gitt lite pi knan. Det borjade med att: 
man slog ihop sina pasar med FRS Nems i Reading och nu laggor Stuart Hardy och 
Steve West ner Airspec. Denna skrift har helt klart varit en av de basta inom- 
sitt gebit men dot verkar vara nagot smittosamt i England. Dot har funnits ett 
otal "pirat-tidningar" for nigra ar sedan men har forsvunnit en efter en, trots 
att det finns en relativt hog aktivite t, bide kortvig och mellanvig. Det var „L'i 
forst meningen att tidningen skulle fortsatta men pi oregelbunden basis, men 
istallet si tar en annan nytidning vid. Du som har en prenumeration pi Airspec 
och har fler nummer att erhalla kommer i fortsattningen att fi on ny tidning 
som heter Wavelength. Forsta numret vantas inom kort, troligen i’ december 
minad. Steve West kommer i fortsattningen att assitera Anoraks UK, Stuart ater- 
gir till vardagen som en vanlig lyssnare. 

Du som inte redan har en pronumeration pi Airspec och onskar erhalla den nya 1 
tidningen si kan Du fatt ett ex mot 2 IRC. Wavelength kommer att ges ut 6 ging¬ 
er per ir och prenumorationsavgiften ar for Eurcpn 2.70 pund ell.er 12 IRC. * 
Adress: P.o Box 5, Hunstanton, Norfolk PE36 5AU. England. Ry. 

ABC RADIO TRAMORE - NY ADRESS " " ;r ' ’ 

Ny adress for denna irlandska stationen or: ABC Radio,'No 4 Arundel Square, 
Waterford City, Irland. , j. , . -rt 



QSL QSL QSL QSL QSL QSL QSL QSL . QSL QSL QSL 

Radio 101 - 7,444 KHz Folde r, sten.eiil, ,brev "C-BAHy .'GE’S-n? 
Radio Tonair Int’1 - 6238 /.'Stencil, sticker, flagga 0AH, €ES 
Future World Radio - 7315 Brev, stencil • cES'^ : 
KBC Radio - 7350, 7355 Stencil, newsletter no 4 BAH-- 

-i ''v-G.b : t !' 
<’ !. ’■ ’ ■ '■ r; : r 
RAPID AT L ANTIQUE 2000 ! - ;'n, r. 

Detta Mr en av tva franska stationer son ar aktiva pi kortv.igsbanden» Donna 
station sander sista sondagen i v ar je minad 10:30-12:00. Sender normalt pb~tn 
tee text ten det - .7330 KHz - har dock nyjigen aven testat 7800 KHz, utan nigot' 
resultat an sa OLange, Adress.: Postbus 41, Dedemsvaart, Holland. :t RT 
“ ” '• . ,.i "• -P ( • ' ;-•> 35 
FREE: RADIO' SERVICE HOLLAND' - MEDLEMSKAP 
-. ---■ ' - I...-' i. . . .. 

;1 l. < ■ '■ ■ Pip • v ....... . ... . 
.... . ... - , r.. • . » > si ' . :?fir >. t! 

FRS Holland har haft en hel del problem me d att fi ut sina. .program beroende • pi 
att mah^iiar uarif odh f ortf brande till storsta delen, Mr beioejnde^ av Radio Del- 
fflaTQl s : h jilp.:(T:Seban^1 beliTtore fick sin station stangd bar man haft problem att 
fi safidarbn -att fb^igeri^som deh“skall. En hel del tester har agt rum,men trots 
att^Sffektdh lii; vara 120 u/ab't hors det inte med likadana styrkor som.med den. 
forro utrustnipgen. 
Sedan en tid tillboka har man aven en lyssnorklubb som aven utkommor med en 
tidning som skickas till alia medlemmor. Ett provexOinpl-ar e-rh&llebs mot" 
och ett ars medlomskap kostar ca 3 pund. For mer upplysningar skriv till: FRS 
Postbus 41, NL-7700AA Dedemsvaart, Holland. 

RADIO SP.ANNINE20EKER . .q.i.t- 
■ >i !: 

Detta ar en av de .verkliga1 gamlingarn.a bland stationer i nordvastra holland som 
Utdvar sandninaar nattotid Da ' ; - — i- • • . • . I • ' • • 'X 1 > C* fi -1- ’ ■ V . utoA/ar sandningar n at to tid pa 
mellariwag# Liksom, nas.tan all- 

ifc'fcd$ tidigare ar 1judkwaliten 
mycket bra i jamforelse med 
manga andra stationer inom 
samma gebit* Senast hordes den 
namnda stationen don 1 decern- 
be r-' bnlkring 01:r45 me d mycket 
stark signal pa 1611 j(Hz• Px:t 
var aw sedwanlig standard dws 
lite snack och mycket musik* 
I stort sett war det aldre pop 
typ Slade som. 33.0lades♦ Adress 
ar ; den samffia som har an wants 
dtt par Sr: Postbus 578, 
Hoogeween, Holland* S.warar mod 
kort och bre w * .. 

N AC MT RUDER 

..De_t „har ar .a.WQ;0 on aldre @ta- 
tion aom fr^nspcb till kan 
horas pa- 1 8 0 m bDe p 22 :de c.e mb e r 
hordes stationen pit 1613 KHz., 
Programmet war typiskt holland- 
skt, dws flera IStar i rpd inkl 
pause emellan- och e tt -joHl? id: s 
-her och dar. Blandad pop:: typ 
Smokie och CCR. Adress: Pobtbus 
25,r Emmercompascum, Holland* 

Darmed war kw-mw-sektionen ower. 
Kallor: RT = Radiotelex* 

SCDX = Su/eden EaJ.Xing DX-ers. 

Vi owergar nu till war bewakning 
aw wad som kan horas pa Ffl i 
Helsingborg* 

Da! 

F r e Q 

Aerial 
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. TRE FRIA FM-STATIOHER I HELSINGBQRG* 

I foregaende nummer av var tidning berattade vi om en station vid namn Radio 
Egorn Nu har Egon fatt konkurrens fran tv§ andra stationer, PRS och den rykan- 
de farska WKFMi Troligen kommer dock Radio Egon att upphora med sandningarna 
en tid, Stminstone enligt vad som har meddelats i stationens senaste sandning. 

Radio Egon sande fdrst oregelbundet pa lordagskvallar p& ca 102,3 MHz. Senare 
_gjorde stationen testsandning p§ en lagre frekvens, troligen for att ev f& 

f ler lyssnare som skulle. ”fastna" pa Radio Egon under "vagem" mellan Riksradi- 
ons program 3 och Danmarks Dito> Frekv/ensen blev/ 97,8 - den v/arierade dock 

:-n4got ibland och i vissa fall to m 98>Q MHz som aven anvands av riksradions 
program 3 i Malmoi Sandningarna forlades till en borjan till lordagar 20:00. 

fNar sedan PRS dok upp pa FM-bahdet palordagar 14:00 andrade Egon sandningstid 
till.i-.just lordagar kl 14:00. 0m detta var en tillfallighet eller ett fdrsok 
att slS ut PRS i popularityt forblir okant, men troligtvis ligger det till p§ 
de t jvise t • 

*;PRS star for piratradiostationen och har enligt var egen notering varit aktiv 
minst sedan forsta ldrdagen i november, ev langre tillbaka. Aven om programmen 
ibland lamnar en del over att onska, sa har man en serios anda att aterkomma 

...p§ en regelbunden basis som i sin tur leder till fler lyssnare. Varken PRS el- 
_ler.Egon har nagon kontaktadress och da dagspressen inte garna skriver n&got 

om ^ationerna lar val deras kannedom om antalet lyssnare fdrbli ett mysterium. 

Den tredje stationen som dykt upp i Helsingborg hade sin preimar i Helsingborg- 
etern deri 2 december 1984. Sedan denna natt har dock stationen ej hdrts men 
enligt vad som “uppgays' i premiarsandningen lovade man aterkomma 1983. Namnet 
pa stationen var WKFM. Tydligen hade D3h/operatoern kommit over en USA-inspel- 
ning eller varit dar pa besok* Speciellt amerikanskt sound kunde dock ej note — 
ras snarare ganska ordinart sound med latar av allman smakinriktning. 

Vi gSr nu narmare,in pa respektive stations sandningar i logg-format. Tyvarr 
saknar jag eri -dbT datum boroende pa att jag inte alltid ar hemma vid de be.ro r- 
da tiderna. 0m n&gon lokal medlem kan assistera mod logger, garna sS ingaende 
somVmojligt, ar detta mycket valkommet. 

jingle: borjan pa Queen*s nWe will 
rock you" + explosion. Under Queen- 
dunk sadess P R S on the Line. 

Ldrdaq 1984-11-17 

14:00-cgl3s 30 103v RADIO P R S 

My sandning fr&n PRS som denna. gang 
var 30 minuter kortare. Talet var 
overstyrt, musiken gick igenom med 
godkant betyg.;Talet var basigt och 
ibland mycket svart att tyda. Till 
en borjan endast Baloo bakom mik’n. 
Kanda verk spelades som tex Cyndi 
Lauper med Girls just wanna have, 
fun och People from Ibiza*med S.M. 
Telefonen ringde och D3n trodde att 
det var televerket. Hogst troligt 
live-sandning. Patti Austin med Its 
gonna be special mixades in med 
Chaka Khans I fell for you som trol 
var 12" eller LP. D3n hoppades att 
alia "breakare" var redo for Break 
Machine som Tirade nAre you ready**. 
"Det ar givetvis p£ PRS Hi hor det 
fracka soundet", sa D3n och pelade 
Duran Duran - Wild Boys. 

Lordag 1984-11-10 

1 5-i;44-1 6:!0i vi03,1 RADIO P R S 

Latar som spelades nar jag borjade 
lyssnade var exvis Diana Ross gamla 
klassiker Upside Down, Lionel Richie 
och Hello i vilken stationens D3:s 
gick in och brdt for att saga att 
det war bara 10 minuter kvar av px:t 
+ div snyft och skrik. Darefter kom 
kommentaren "jag tycker att Hi skail 
sanda ner en angel till oss" och 
Real life1 s ,,Send me an angel” spela¬ 
des. Lyssnarna uppmanades att lyssna 
nasta vecka kl 14:00 och man sa: 
"Stand by for PRS11 langt innan laten 
var slut. !,!Hoppas att Hi har haft 
kul med1 oss - vi har. haft skitkul”I 
Strax innan stangning meddelades :.-a- 

att en av stationens D3s, Baloo 
holl -pS- att f astna . mo d harot i skiv-t j 
spelare och den andre Check Froggy 
fastnade med tummen i kugghjulen*. 
De lovade aterkomma och hoppades att- 
lyssnarna jillade deras ”sjuka skamt”. 
Man skrek till ‘lite och tackade for 
sig. Sandningen sluta.de med en egen 
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WKFM 

Laten China-Town mod gruppen Japan 
Olev scratchad av D3n. Stfax dar-. 
efter dok Check Froggy upp i stud- 
ion. Efter Oepoche Mode sa D3ns 
"Nu kommer nagot osigt" och da blev 
det rundgangl Cliff Richard spelades 
med We don11 talk anymore. 11 Om man 
letar under alia sladdar vi har har 
s§ h.ittar man Yes och Owner of a lon¬ 
ely heart”. En Hasse Alfredsson-vits 
spelades upp med New Edition:s Candy- 
Girl. Vitsen var ”3ag vill inte ata 
den dar ackliga grodan.*” Linda 
Lewis med Class + vissa s&ngovningar. 
Ytterligore en "oldie”. I want 
candy med Bow Wow. D3n forklarade vad 
PRS stod for. Sandningen slutade trol* 
omkring 15:30, kunde ej kolla pga tel- 
samtal. 

Lordag 1984-12-01 

14:00-16:02 102,6-103,1 i RADIO PRS 

Sandningen borjade p& 103,1 men mot 
slutet var sandaren nere pa 102,6 Mhz. 
Den har gSngen presenterade man en 
aldre Helsingborgs-pirat. Det var en in- 
spelning fr&n 1981 av Radio MDS rmed D3s 
Gary Gordon, Bobby Night mfl. ..,Latar som 
spelades var bla Flash Gordon med Queen. 
Gjorde reklam for en ny station som 
skulle komma igang samma kvall: WKFM. 

1*8:10-18:16 100,6 WKFM 

Testsandning fran den nya stationen i 
Helsdngborg. Spelade People from Ibiza 
och D3n uppgav att "detta ar en lat 
som' Ni! k-bmmer att- fa h ora sonare ikvall 
och det maste Ni gora annars slar jag 
Er i huvudet”! 18ri3 brots laten med en 
U:SA-inspelning som D3; kallade jingle men 
som"i sjalva verkot* var en reklamspoti 
Efter detta foljdes Paul Me Cartney. 
"Sriart ar det slut, vi hors igen 00,f00- 
01:00 pS 101 MHz cirkus”. Efter div lat- 
snuttar och tidigare anvarid pirat-jingle 
fr Stockholm avslutadesdenna test. 
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Sondaq 1984-12-02 

00:00-00:59 -100,6-100,8 

Forsta riktiga Sandningen fran en 
ny piratstation fr§n Helsingborg, 
Trots ett stationsnamn av USA-typ 
var musiken into speciellt USA-an- 
passad. Svagt brum marktes under 
lugna l&tar och nar det var tyst. 
En del mikrofon-puttar men i ovrigt 
inget att anmarka rent tekniskt. 
Frekvensen var inte speciellt bra, 
pS 100,-7 sender Niverdd Lokalradid 
och 100,8 Ndrrebro - tv& danska 
lo gala stationer. Erne 11anat blev 
man tvungen att stalla in snett el- 
ler lyssna pa en mindre kanslig rx. 
D3n hade en specie 11 teknik vid en 
jingle, istallet for att bara kora 
den rakt upp och ner sa han: varsS- 
god har kommer en jingle. Ny pirat- 
radio - alibi'd haftigt os, papekade 
D3n. Musik som spelade var bl: a : 
I fell for you - Chaka, Purpel Rain 
med Prince, People from Ibiza* dvs 
mest idel kanda verk som alia var 
populara latar just nu i Sverige. 
3ingle-soppa med bade Good Morning, 
More music och tom den kanda: 
MWhat Do you call people who hate 
children? - Parents”. 

Ray Parker 3r:s Other Woman fick 
en specie 11 be handling av D3n. Den 
praktiskt: scratchades sonder. Unge¬ 
ar varannan takt blev misshandladl 
”Vi skall spela Ghostbusters lite 
senare, sa bli inte radda” 
Kvart i ett var det dags for tips- 
r a de n . v . -• L T 

Sandningen avslutades, me d en instr¬ 
umental lat med Modern Romance, och 
D3n uppmanade lyssnarno att kora 
forsiktigt. Halkan ar svar sa har 
§rs, Godnatti Innan c/d kom en Good 
Morning-jinglel 

I skrivande stund finns alltsa hela 
tre stationer i luften i Helsingborg 
Hur det kan komma sig att intresset 
belt plotsligt blivit Vackt, ar det 
svart att sia om. Antingen har en 
station byggt till andra eller... 
Programmessigt ar det inget storre 
utbud an vad exvis narradion kan 
erbjuda. Hogst troligen sander man 
endast pa skoj och ser inte musik- 
iiibueet som nagot viktigt dvs att det 
skall skilja sig fran mangden. «an 

det ha me d narradions tillkomst? 0m 
jag minns ratt var det en liknande 
utveckling i Stockholm^ Nog funderat 

Darmed var det slut for denna gang. 
Gldm inte ev Bidragi Tnx. 

Gott nytt ar 19851 Bengt 

14:00-16:17 v 97,8 RADIO EGON 

Samtidigt som PRS hordes Radio Egon 
med Alexander Expander bakom spakar och 
rattar som vanligt. Radio Egon har lite 
lugnafe ^och seriosare stil. Spelade bla 
Madonna:s Holiday och en lokal grupp fr 
Helsingborg som spelade in sina latar i 
var dagsrumme t. Nagot ss-igt_...l jud. 14,45 
sandes ett speciellt "rock-program” i 
repris fran foregaende vecka. D3n sa 
att en skiva "spragade" och konstatera- 
de att vi sander piratradio for att dot 
ar 'roligt. 16:15 tackade han for sig 
och alia som statt ut med honom i 3 (?) 
timmar. Sandningen brots tvart. 



PICK INTE VARA MED JAG«, 

Sa har det hant. Svalans DX~Clubs styrelse har fattat det viktiga och epok - 
gorande beslutet att avstanga Robert 01sson fran allt vad narradiosandningar 
heter mom narradiof oreningeii' numera - Svalans DX Club. Med beslutet hoppas 
nap slippa att i tid och otid fran Robert Olsson fa hora hur daliga Radio 
Oresunds program ar, hur daligt studion fungerar och diverse andra obehaglig 
heter fr&n Robert Olsson son ar en synnerligen otrevlig och obehaglig person 
att ha att gora med. Atminstone on man heter Lars Hansson och ar ordfdrande 
for Svalans DX-Club och Per Bengtsson och ar "studioansvarig", 

Denne Robert Olsson son ar. en synnerligen omojlig person och son overhuvudta 
get inte kan ha med folk att gora blev ocksll avsatt son "programchef" inom R 
Oresund, en syssla soffl han hade valts till bara n&gra veckor tidigare vid 
en omros tning aar betecknande nog foreningens ordforande reserverade sig mot 
beslutet att valja honom. Bakgrunden ar denna: N&gra veckor tidigare hade 
ett progranmakarmote och ett darefter efterfoljande styrels.esammantrade be- 
slutat. att pa forsok bedriva Radio Oresunds sandningar pa ett helt annat 
satt an man gjort tidigare. Pbrsoket var tankt att pagd i ca. en manad. 

Forsok med team-work. ... ... • 

Iden med forsoksprojektet son lanserats av Olof Olsson och Ebbe Nilsson var 
att nan skulle dela in progrannakama i olika lag for att pa det sattet for- 
soka stimulera ett aktivt samarbete mellan de olika programmakama. Varje 
lag skulle hdlla i sandningarna under olika perioder. Under den forsta m&na- 
deh^skulle Olof Olssonj Ebbe Nilsson, Robert Olsson och Bengt Ahlqvist h&lla 
i sandningarna. Ett annat syfte filed iden var att forsolca fd en sammahallen 
behandling av spellistan sa att inxe son i de ddvarande (och nuvarande) Ore— 
sund programnen sanma latar tradas on och on igen i eyihnerlighet. 

Detta med att latar tradas on och on igen i det nuvarande systemet har sin 
grand i att varje DJ slumpmassigt valjer ut skivor son skall spolas i det 
egna programmet utan att nagon hansyn tas till vad son spelats i de ovriga 
av DJnas program. Detta helt enkelt att ingen eller nycket fa har tid lust, 
ork eller ens mojlighet att lyssna pa vad son sands i de andra programnen. 
0m ett fatal personer under kortare perioder skulle halla i alia sandningar 
kunde man komma tillratta med det har problenet samtidigt son man kunde for— 
soka skapa en okad musikme'dvetenhet hos gruppen. 

Ett annat syfte ocksa.. . i " '■■■. 

Ett sista syfte med forsoksprojektet var att man skulle ta det nest erfama 
■ ^-nora foreningen och lagga pH basta sandnings- och lyssnartid och 

ldta nyborjama fa ova Upp sig pa de tider son inte bedonts son de allra 
nest lyssnarvanliga. T.ex. kvallstid pa fredagar och sondagar var det plane- 
rat att en del. nybbrjare lcunde fH gora program for att de skulle fa en chans 
att utVeckla sin programstil. Som det fungerar i dag sa sander . den som har 
tid for -till-fallot utan nagon son- heist tanke pa on vedorborande ar kompe — 
tent att handha sa nycken sandningstid son det ju faktiskt ar fragan on. I 
Radio Oresunds fall far nan tyvarr saga att de allra fiesta son sander inte 
ar det - kompetenta alltsa. * ■ ' 

Forslaget vackte omedelbart ont blod fr&n visst hdll i styrelsen. Efter be¬ 
slutet. att genomfora forsbksverksamheten borjade en enskild styrelseledanot 
-Per Bengtsson, son i allra hogsta grad motsatte sig ett dylikt forsokspro- 
jekt att ,utova patryclcningar mot styrelsen. "Far inte son jag vill s& 
tar jag hem -alia mina grejor ur studionl".Detta var i ock for sig inte nagot 
nytt boteendomonster hos Per Bengtsson. Otaliga .ar de ganger inom Svalans DX 
Clubs historia som Per Bengtsson hotat med olika saker on han inte kom att 
fa sin vilja igenon. Det marlcligaste ar dock hur latt ordforanden foil till 
foga for hans resonemang och for hans hotelser. 

Allemansradio. “• 

Kanske var det dock for att han och Per Bengtsson .hade samma id£er. om hur Ra 
dio Oresund skulle skotas vad vet jag. Lars Hansson har vid ett flertal till 
fallen nar vi diskuterat programpolitik att det i forsta hand skall vara de 
som- vill gora' radioprogram som skall fa tilltrade att sanda och inte den som 
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i forsta hand ar kompetent att gora det. "Det skall vara roligt att gora ra 

dioprogram" hrukar Ilansson stolt deklarera och menar da att slutresultatet 
inte ar det viktigaste. Bara man har roligt nar man gor programmen. Efter 
ett flertal lappkast frln ordforanden i fragan teslutades att avhalla ytter 

ligare ett styrelsesammantra.de pa vilket fcfslaget att genomfora fbrsoks- 
projektet och heslutet att genomfora densamma skulle rivas upp. 

Efter tva sittningar i styrelsen beslutade si antligen styrelsen sig for 
att riva upp det tidigare fattade heslutet om ett genomforande av forsoks- 
planen, Givetvis var vi manga som hlev hesvikna pi heslutet och jag var en 
av dem. Det kanske skall tillaggas att det var ordforanden som fallde avgo- 

.. randet genom sin utslagsrost i motstandamas favor trots att han tidigare 
stolt deklarerat att han amnade rosta for ett genomforande av fbrsokspro- 

’ jektet "for foreningens basta". 

Olof Olsson och Ehhe Nilsson horta 

Detta innebar att Olof Olsson-och Ehhe Nilsson var helt horta ur bilden* 
Olof hade inte sant pa ca. ett halvt ar men hade erbjudit sig att stalla 
uppoi man kunde komma tillratta med programverksamheten pa det har sattet. 
Ehhe Nilsson hade lange varit missnojd med hur programpolitiken hedrevs pi 
stationen men hade trots det sant en gang i veckan. Han hade ocksa dekla¬ 
rerat att han skulle sluta om inte forsoket gick att genomfora. Till saken 

— hor att Olof Olsson och Ehhe Nilsson ar/var tvl av vara basta programmaka- 

re. 

I det laget sig jag ingen mojlighet att fortsatta hedriva verksamheten vi- 
dare som den hade bedrivits hittills. Under storre delen av hcs ten hade 
jag kampat som ett djur for att forsoka halla ihop programschemat och f& 
folk att sanda. Nar nu Ehhe Nilsson ocksS. skulle forsvinna s&g jag ingen 
mojlighet att fortsatta slita med programschemat. I bilden ingick ocksd 
att jag precis vid det tillfallet holl pa att flytta och hade minst av allt 
tid att halla pa med radiosandningar just da, annu mindre att forsoka skra- 
pa ihop folk till sandningama. 

Tog hem mina skiyor 

Under ca. tv& ars tid har jag generost stallt mina skivor till forfogande 
for R Oresund. Under den storsta tidsrymden vi har sant har spellistan nas 
tan uteslutande hascrats pa mina skivor. Jag har satt ned skivor for att 
jag var mli.n om att atminstone musiken i programmen skulle halla hog klass 
nar nu inte v&ra DJss gjorde det. P.g0a» stort svinn av skivor fr&n var 
klubblokal och tagande i beaktande att jag holl pa att flytta var jag in- 
tresserad att f& hem skivorna sa jag kunde sortera upp dem och fa ett he- 

grepp om hur mycket som hade forsvunnit. 

. Detta togs givetvis till intakt for ett resonemang som ungefar gick ut pa 
att "den javeln tog hem sina skivor for att han inte fick som han ville". 
I basta Per Bengtsson stil alltsi. Detta mitt stora hrott (att ta hem mina 
egna skivor) har sedan anvants i dehatten som ett bevis pa hur omojlig och 
osamarbetsvillig jag ar och foljdaktligen ocksS. anvants som intakt till 

att nu stanga av mig fran narradioverksamheten. 

Fick inte satta ned skiyor 

Nar jag nigra veckor senare f&tt nya skivor och skulle satta ned dem i 
• klubblokalen precis som jag gjort tidigare, och trots att jag vid det till 

fallet inte sands nagra program sjalv, sa forbjod mig Ake Rahldn och Per 
Bengtsson att satta ned nagra skivor. "Vi har skivor sjalv sa vi klarar 
oss" deklarerade Ike Rahlen. "Men det kunde ju finnas nagon skiva som ni 
saknar och i si fall skulle kunna ha nytt av" invande jag men svaret var 
hlankt nej."Vi skall minsann inte ha nlgon hjalp av dig". 

Situationen ar minst sagt komisk- eftersom mlnga ar de ganger som ja retat 
mig pi att ingen annan stallde ned nigra skivor och nu fbrhindras jag allt 
si att gora det, Nar jag nu efter min flyttning kommit i ordning och har 
tid att borja sanda forhindras jag alltsl ocksl att gora det. Inte ens DX- 
programmet har jag tydligen ratt att gora - men det skall val hli disco pi 
den programtiden ocksl??il Styrelsens arhetsmetoder ar minst >sagt omdis- 
kutabla. En motivation till heslutet hade varit pi sin plats. 73 de RIO 
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*l$tSMOTE . ■'/' r;:" , •, 

Vi hdller drsmote lordagen den 15 fedruari. Motet halls i Borgens 
konferenslokaler p& Carl Krooksgatan 17 (i narheten av Domus odh 
ptadsbiblioteket). Sjalva drsmotet borjar klockan 15, men det edr 

,.bra; att komma redan klockan 14* ^ 

"IkONOMIN 

fV^1^S ekonomi &r som vanligt ganska karv, men vi har pd. senare 
tid fdtt en liten forbattring genom tillskott frdn tvd lotterler. 
1l°^^eniet holls i samband med julskyltningen och det gav 
1600 kronor i vinst och dessutom fick vi 33 nya medlemmar under 
evenemanget. . 

Det andra lotteriet holls pd Tempo Stattena under de senas.t© veckor— 
na. En lotterikonsult holl i de praktiska detaljerna och vxnsten pd 
lotteriet blev ungefar 4500 kr. ; " V 

-HOJD MEDLEM3AVGIPT ■ j-.?r 

Nar yi andd ar inne pd ekonomin kan jag p.assa pd att meddela att 
medlemsavgifterna har hojtsi. uNu ar medlemsavgiftenj i'Svalaris DX- 
Club - 30 kr utan DX-Gnis.tan och 55 kr med DX-Gnistan. 

: - Ci<r- • . - * ' 

Det senaste greppet i foreningens narradioverksamhet ar att varva ’! 
medlemmar som ringer till stationen. Medlemskorten skickas ut .som 
postfbrskott till de som har rint in och velat bli medlemmar. .X .. 
Ord f orand e Lars Hans son uppger att dctta nya sys tem ...har f unger at 
mycket bra.: Ungefar hundra personer ringde och ville bli medlemmar 
den forsta veckan. . 'l . 

PUNKTIONAR r 

1 det forra numret av DX-Gnistan berattade jag att styrelsen hade 
skickat en ansokan om funktiojiarsbidrag till Helsingborgs kommun. 
Egentligen uppfyller inte vdr forening vilkoren for? funktionars- 
bidrag, men styrelsen tyckte att det kunde vara vart att forsoka 
anda. Ansokan beviljades dock inte, framst pd grund av att den hade 
kommit in for sent! Svalans styrelse ar dock inte den.som ger upp 
i det fbrsta laget, vdr ordforande Lars Hansson uppger (igen) att 
man kommer att gora ettnytt forsok och soka funktionarsbidrag, 
Denna gdng for 1986, vi fdr val hoppas att ansokan kommer i tid 
denna gdng. ... .. 

STYRELSENS FORSLAG TILL STYRELSE 

Nej, rubriken ar inte ndgot.skamt. Styrelsen har faktiskt beslutat 
om att lamna ett fbrslag till drsmotet om hur den nya styrelsen ska 
se ut: , jj'Y. ' . .. ...: 

ordforande; Bengt Ahlqvis.t . vice sekr: Lars Hansson for 1 ;a och 
vice ordf . : Per Bengtsson:T , -Ebbe Nilsson for 2:a halvaret 
kassor; James Mollah ledamoter: Robert Thulin 
sekreterare:Leif Tilmanis ' Linnie Holmstrom 

+++Den fjarde januari valdes Robert Olsson till prOgramchef av 
styrelsen. Den 31 januari avsatte samma styrelse honom och avstangde 
honom samtidigt frdn att gora program for Radio Oresund.+++ / 00 
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K S i sta 
& ■'*£* «; f/ -P«t 

Lokalradion utokar pa_tre_orter 

Lokalradiostationerna i Goteborg,Mal- 
mohus och Orebro utokar kraftigt sina 
sandningstider i mars enligt foljande: 

Radio Gbteborg 
Start: 4 mars 
Tider: M&n-fre kl 06.00-19.00/20.00 

Helger ett par timmar 
Effekt: 1,5 Kw kan okas till 60 kW 
Frekvens: 101.9 MHz 

Radio Malmohus 
Start: 3 mars 
Tider: M&n-fre 06.00-18,00 s- 
FrekVenser: Malmo 102.00 MHz 3 kW 

Helsingborg 103.00 MHz 1 kW 
Averi over ordinarie sandare: 

Ystad 99.9 MHz 
Trelleborg 98.8 MHz 
Horby 89.5 MHz 

P3:s program kommer att sandas over 
Malmo 98.0 MHz och Helsingborg 98.4 

Radio Orebro 
Start: 3 mars 
Tider: M&n—fre 06,00—18,00. (tors till 

kl 22.00) 
Lor 15,00-18i00 finska 

Prekvens: 102.8 MHz 
Effekt: 1 Kw 
Kommundelsradion i bostadsomr&det Vi— 
valla/Lundby "Linje 15" f&r okad ef— 
fekt. Let galler ocks& for "Linje 14" 
som ar en mobil sandare for 0rebros15 
kommundelar. Linje 15 och Linje 14 an 
vander frekvensen 92,3 MHz 

Nya frekvenser for narradio - lokalra^ 
dio: 
Sodertalje 88.4 MHz 
Halmstad 88,6 MHz start apr 85 
Hallstahammar 93,2 MHz 
Hudiksvall 95.3 MHz 
Borlange 98.5 MHz (andrad fr&n 

98.6 MHz) 'T:U‘‘ 
Vastervik-F&rhult 98,1 - 93.6 MHz 

10-300 W permanent 
Norrtalje 90.5 MHz 200 W„ (ej 

300 W) 

/Robert Thulin/ 

Kristna DX-ringen 

Syftet med den har foreningen ar att 
f§l en storre samhorighet mellan kris_t 
na dx-are och att hjfilpa kristna ra¬ 
diostationer. Dels genom regelbunden 
rapportering, dels i form av insamling 
ar till Radio Colta i Ecuador, kand 
fran Bjorn Pranssons initiativ for 
n&gra &r sedan. 

Mediemsantalet dr nu uppe i 30 styck- 

M i nuterv 
en frdn hela landet plus n&gra norr- 
man, men det finns plats for m&nga 
fler. 

DX-Ringen ar oppen for alia som har 
intresse av kristen radioverksamhet , 
Det finns inget krav p& att man till- 
hor n&gon forsamling. 

Vi 11 du veta mera s§. skriv till: KDXR 
c/o. Sahlen, Brittgarden 235, 543 00 
Tibro. Avgiften for 1985 ar 30 kronor 
(20 kronor for studerande). 7 Post¬ 
giro nummer 444 26 79-9. 

/Borje Sahlen/ - . 

Ny frekvens i Norrtalje 

I foregdende spalt angavs Norrtalje 
narradios nya frekvens 90.5 MHz. Den 
ersatte den 25 oktober frekvensen 28.5 
MHz. 

Prekvensbytet var enligt televerket 
nodvandigt for att inte stbra Finland 
(vilken sandare??) .r-r-. 

Kommuntackning kan fbrhoppningsvis up_p 
nds nar sandaren i borjan av det har 
dret flyttas till en ny och hogre mast 

/Ray Gronberg/ 

Inspelningar av finska stationer 

Tapani Hakkinen har flera inspelning¬ 
ar av nya finska lokalradiostationer: 

C90- YLE Kuopion Ianj, testsandning. 
telefonprat, musik, mono 1984 

C90- YLE Kuopion Ianj, premiarsanding 
prat, musik. Mono 1984 

3XC90- YLE, Landen Radio. Den forsta 
nattsandningen pd 7 timmar, ste_ 
reo (ej basta kvalitet). rap- 
porter fr&n stan, finska och 
engelska, disco, rock 1984 

Tapani Hakkinen, Puutarhaj SP- 527 40 
Tuustaipale, Finland. 

Med vissa besvar har detta nummer sam 
manstallts. Vi skulle ha behovt n&gon 
vecka till, men ville inte vanta ef- 
tersom informationen om arsmotet m&s- 
te nd vdra medlemmar i tid.Darfbr sak 
nas en del spalter. 

Fr&n och med den 1:a februari f4r“un- 
dertecknad betydligt mer tid att sal;- 
sa p& DXG. Antligen f&r vi en reell 
chans att komma ifatt forseningen och 
utveckla tidningen. Ni kommer att mar 
ka det under 19851 /jaM 



D X - G N I STAN innehAllsporteckning 

IE : 5 19 8 4 Spalter sjd 

A R G A N G 115 

Utgivare, Svalans DX-Club, Box 8022, 

250 08 HELSINGBORG 

Tryckt pi. Svalantryck i Helsingborg 

den 1 februari 1985. 

DX-Gnistan kommer ut 6 ginger per ir 
med 70-80 sidor per nummer. 

Provem; 7:50 kr eller 3 IRC - endast 
en ging per person 

Medlemskap I Svalans DX-Club under 1 
ir (inkluderar prenumeraticn pi DXG) 
kostar: 

Alt. 
Alt. 
Alt. 

56 DXG 5/84 
65 DXG 6/84 
16 DXG 1/85 

- 4/85 = 55 
- 5/85 = 55 
- 6/85 = 55 

Satt in avgiften pa vart postgirokon- 
to nummer 1 35 93-9« 

Ange ditt fodelseir pi talongenl 

Special rates for subscribers outside 
the Nordic countries. Write for more 
information. 

DXG 1, 2, 3, 4 kostar 7 Kr/styck 

Huvudredaktor och ansvarig utgivare 
JaM James Mo1.Ian 08/836762 

042/123H3 

Redaktionssekreterare 
00 Olof Olsson 042/296482 

Redaktorer 
BAH Bengt Ahlqvist 
CES Karl-Erik Stridh 
HAL Lars Hansson 
LAH LENNart Andersson 
RIO Robert Olsson 

042/118466 
042/ 31672 

046/149915 
031/832036 
042/184104 

Bidrag till boxen forutom 

Gripet ur Luften, Lennart Andersson, 
Olof Skotkonungsg 12, 412 66 GQTEBORG 

Nutwork: Karl-Erik Stridh, Langarods- 
g-ager 46 B 3 tr, 263 00 HOGAN AS 

Tideraa i det har numret ar angivna i 
SNT = Svensk Normaltid. 

James Mollan his snabbare pi Emmylunds 
vagen 3:722, 171 60 SOLNA 

Klubblokal: Rokullagatan 2 A.Oppet var 
je dag. Du traffar oss sakrast pi son 
dagar klockan 15. 

UK-Waves 14 
Musikguiden 24 
Gripet ur Luften 27 
Gnistor och Ljusbigar 29 
Nutwork 35 
Topplistor 38 
Over Granserna 41 
Pri Radio 45 
Pri Radio: PM i Helsingborg 51 
Nytt Pi Klubbfronten 55 

Specialinslag 

Bill Lee stjarna i Minneapolis 3 
Oppna dorrar pi Radio Carolientje 18 
Sunshine Radio bygger ut 26 
Debatt: Radio Oresund och Robert 

Olssons avstangning 53 

Medlemsservice 

Aldre nummer av DX-Gnistan 13 

=r-h=4-=+=+=*f=4'=:+=:4-=-f=+=-f-=+=:-f=4-=+=+=+=-f= 

Stoppdatum till nr 6 1984 

Artikelmateria}., insandare, annonser 
och bidrag till alia spalter utom lo^ 
gar pi PM-pirater skall vara oss till 
handa senast fredagen den 1 mars. 

Loggar pi PM-pirater skall vara inne 
senast fredagen den 8 mars. 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Annonspriser 

•—4—4"—*4= 4=r-f' 

1/1 sida = 100:- 1/4 sida = 35:- 
1/2 sida = 60:- 

= += 4*=: 4-==:+-f-— 4-— 

1/8 sida = 20:- 

< - _ | i — | i _ t _ » _ i _ 

Radio Oresund - 99. 

t—-4—4—“r~T-=*r=+=+=-r= 

2 - Helsingborg 

Min 06.45-08.15 Tor 19.00-19.45 
15.00-18.00 Pre 06.45-08.15 

Tis 06.45-08.15 15.00-17.00 
15.00-18.00 20.00-21.30 
21.45-22.30 Lor 10.00-14.00 

Ons 06.45-08.15 20.00-22.00 
15.00-18.00 Son 12.30-17.00 
20.00-21.00 17.45-19.00 

Tor 07.30-09.00 19.30-20.45 
15.00-17.00 Tel 042/11 11 11 

DX-program onsdagar 20.00-21 .0") med 
repris pa sondagar kl 19.45. 

Radannonser 

Till Salu: Grundig Satellit 600, pro- 
grammerbar med minne, endast 10 mina- 
der gammal. Toppmodellen i Grundigs 
sortiment. Kostar ny 4 400 kr. Ring 
Kjell Kristcffersson 0435/40182 for 
mer information 
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SHORTWAVE 
FSECEPYSQP2 
\H ;■b $f|H' jp! > '}; ;t "Ti? iy : 

< 

N a g r a exempel ur vart 
sort indent av handbocker 
for D X - a r e > radiosma- 
tor.er och andra* son ar 
intresserade av radio i 
o 1 i ka forme r: 

mmmmmmnmmummmmmmmm 

WI..UAM t 'OH-. 
ST'jAnr o cow an 

■ > 

KCh 
W2LX KCV ‘•;02 

BETTER SHORTWAVE 
RECEPTION 160 sld 

Den enda bok i sitt 
slag som publicerats. 

Kr 81,00 

!MSmM m mm Wi i 
SIMPLE, LOW-COST 

if**** 
K 

FOR RADIO AMATEURS 

Easy! How to build efficient antennas 
that get out - 2 through 160 meters! 

How to build secret “invisible" antennas 
for use in difficult station locations! 

WILLSAIV! f. ORR, W6SAI 

STUART D. COWAN, W2L X 

THE RADIOAMATEUR'S HANDBOOK 1985 
hgftad.Kr 184,00 
i n bun den.... . 

THE AR R L ANTENNA B00K..hf.t. 

THE RADIO AMATEUR ANTENNA 
HANDBOOK... 

INTERFERENCE HANDBOOK. 

RADIOCOMMUNICATIONS HANDBOOK. 
. , 5 ‘ * V , 

CONFIDENTIAL FREQUENCY LIST + 

GUIDE TO RTTY FREQUENCIES.' 

VHT/UHF MANUAL.c 

rri f 1 

REKVIRERA BROSCHYRMATERIAL1 
Bifoga dubbeit svarsporti 

265,00 

108,00 

•"B'1,00 

101,00 

160,00 

140,00 

H3 ,00 

H ' 
l * i»- 

w f PrE .ANTENNAS ] 92 si d 
Visar hur man bygger an- 
tenner av ol ika s1ag 

Kr 81,00 

R E ,.A ( ALDRE ARGaNGAR AV THE RADI0AMA- ‘ 
TEUR'S HANDBOOK : 

}qo? tm! KR ca'aS PRACTICAL antennas 
1981 INB 50/00 (1979) ™ _ 
1982 HFT 55/00 KR 50/00 
1983 INB 90/00 QSL-adress book 

(1978) kr 25/00 
Radioam. VHP manual, .......,.;, ,kr 35/00 
Spec Communications Technics... 35,00^ 
Solid State Basics .. 59/00 
Satellite Communication* 
GETTING TO KNOW OSCAR.......... 25,00 

Rea-erbjudandena galler sa I an„g.e lag- 
ret racker - uppgiv garna reservar- 
gang. 

PA ALLA HAR IJPPGIVNA PRISER 
TILLKOfflER moms & porto 

WORLD RADIO TV HANDBOOK:1985 och 

WORLD DX-GUIDE - handbockerna ingen 

KAN UNDVARA FINNS BL A I BOKHAfMDELN 

Tel: 042/29 64 82, 14 15 30 

box 723 ■ Postgiro: 16 97 17-6 
251 07 helsingbOrg Bankgiro: 414-2238 


